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istoryk Bogumił Koss-Jewsiewicki sformułował przed laty tezę o konieczności pracy pamięci, aby uchronić tragiczną przeszłość przed zapomnieniem i zapobiec zatarciu śladów
przestępstw. Do kluczowego dla historii XX wieku problemu pamięci o zbrodni, niemieckiego obozu zagłady
Auschwitz, powraca na łamach tego numeru Piotr Trojański. Autor analizuje przemiany sposobów prezentowania Auschwitz na kartach podręczników historii w okresie PRL oraz pierwszych latach po transformacji ustrojowej. Z tej analizy wyłania się obraz nie tyle wpływu historiogra ii na kształt podręczników, ile raczej wizja
instrumentalizacji historii oraz oddziaływania polityki na dydaktykę. To z pewnością lektura obowiązkowa, pozwalająca zrozumieć zmianę narracji podręcznikowej o Auschwitz – od symbolu martyrologii polskiej do symbolu zagłady Żydów.
Stanisław Roszak
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klucz do epoki

Jakiej narodowości
były ofiary Auschwitz?
Obraz obozu oświęcimskiego w polskich podręcznikach historii w latach 1952–1999
Piotr Trojański

rzedmiotem rozważań jest obraz Auschwitz i jego
przemiany na kartach podręczników historii
w okresie PRL oraz pierwszych latach po transformacji ustrojowej. Obraz ten spróbuję odtworzyć na podstawie analizy wybranych podręczników historii, które były używane w Polsce od początku
lat 50. do końca lat 90. XX w. Cezury czasowe artykułu
wyznaczają publikacje pierwszych po wojnie podręczników historii, które uwzględniały tematykę obozową,
i ostatnich, jakie ukazały się przed reformą systemu
edukacji z 1999 r. Takie porównanie pozwoli dostrzec
przemiany, jakie w tym względzie nastąpiły po 1989 r.
i w znacznym zakresie utrzymują się do dziś.
Głównym problemem mnie interesującym jest
sposób, w jaki autorzy podręczników prezentowali
tematykę historii obozu Auschwitz i jego o iary oraz
jakie wydarzenia polityczne mogły mieć na to wpływ.
Na tym przykładzie zamierzam przedstawić proces
instrumentalizacji historii i odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie podręcznikowa wizja Auschwitz
oddziaływała na sposób postrzegania martyrologii
polskiej i żydowskiej z okresu wojny. W tym kontekście chciałbym również zachęcić do re leksji na temat
sposobu prezentacji problematyki obozowej w nowych podręcznikach historii, które są aktualnie przygotowywane.
Na wstępie warto nadmienić, że temat ten nie znalazł dotychczas odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu – analizy programów i podręczników, jakie do tej
pory powstawały, skupiały się głównie na prezentacji
szerszych aspektów związanych z drugą wojną światową lub Holokaustem, natomiast Auschwitz nie był nigdy w centrum ich uwagi1.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem w okresie PRL i po jego upadku treści podręczników musiały być zbieżne z programami nauczania historii,
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Młodzież polska i izraelska z flagami narodowymi podczas Marszu Żywych
w 2012 r., który jest organizowany od 1996 r. na terenie byłego obozu Auschwitz
w Dniu Pamięci Ofiar Zagłady (Yom HaShoah). Fot. Piotr Trojański

które – co zrozumiałe – na przestrzeni lat podlegały
licznym zmianom. Zmiany programowe, będące wyrazem polityki historycznej państwa, określały kierunki nauczania o II wojnie światowej, w tym także
o Auschwitz. Dlatego, chcąc nadać szerszy kontekst
analizie podręczników, w swoich rozważaniach będę
się także czasem odwoływał do obowiązujących wówczas programów nauczania historii.

Czasy stalinowskie
Pierwsze podręczniki historii obejmujące swym zakresem II wojnę światowa ukazały się na początku lat
50. Były one pisane w duchu komunistycznym i całkowicie podporządkowane wizji historii promowanej
przez ówczesne władze, w której II wojna światowa
odgrywała istotną rolę. Pewnie dlatego, w wydanym
w 1952 r. podręczniku pod redakcją Żanny Kormanowej obóz Auschwitz – na określenie którego używano
wtedy i przez cały okres PRL polskiej nazwy Oświęcim

Zob. np. A. Stępnik, Zbrodnie nazizmu w polskich podręcznikach historii, [w:] Zbrodnie nazizmu w świadomości i edukacji historycznej w Polsce i Niemczech, red. T. Kranz, Lublin 1998, s. 107–136; F. Tych, Problematyka Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii,
[w:] tenże, Długi cień zagłady. Szkice historyczne, Warszawa 1999, s. 97–117; R. Szuchta, Zagłada Żydów w edukacji szkolnej lat 1945–2000
na przykładzie analizy programów i podręczników szkolnych do nauczania historii, [w:] Auschwitz i Holokaust. Dylematy i wyzwania polskiej edukacji, red. P. Trojański, Oświęcim 2008, s. 109–128; P. Trojański, A. Kalisz, Die Darstellung nationalsozialistischer Konzentrations- und Vernichtungslager in Lehrbüchern polnischer postgymnasialer Schulen, [w:] Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen
europäischen Gedächtnis, red. B. Dybaś, I. Nöbauer, L. Radonić, Frankfurt am Main 2017, s. 153–172.

Odwilż
Proces destalinizacji i przełom październikowy
1956 r. spowodowały istotne zmiany w edukacji historycznej, które wpłynęły także na kształt podręczników
historii. Pisane one były teraz mniej zideologizowanym i bardziej rzeczowym językiem. Jednocześnie
jednak okrojono część treści dotyczących II wojny
światowej, w tym także tych związanych z Auschwitz.
W podręczniku historii do szkoły podstawowej dla klasy VII wydanym w 1956 r. znalazło się jedynie lakoniczne stwierdzenie, że „Niektóre z nich [obozów – P.T.],
jak np. Majdanek i Oświęcim, były szczególnie okrutne. Zginęło tam wiele milionów ludzi z całej Europy”4.
Ta dwuzdaniowa informacja znalazła się w rozdziale
pt. Okupacja hitlerowska w Polsce (podrozdział: Terror
okupanta), który w sumie liczył trzy i pół strony.
Taka marginalizacja zagadnienia Auschwitz
i obozów koncentracyjnych w ogóle, które w tekście
pojawiły się tylko raz, świadczyć może o zmniejszeniu
znaczenia tego problemu w edukacji szkolnej. Od uczniów wymagano bowiem jedynie znajomości nazwy
obozu oraz poznania rozmiaru ludobójstwa tam dokonanego, jednak nie tego, kim były jego o iary.

W stronę martyrologii

2

Brama główna byłego obozu macierzystego KL Auschwitz I z napisem
„Arbeit macht frei”. Fot. współczesna – Piotr Trojański

odgrywać istotną rolę. Jej centralną osią stało się kultywowanie pamięci „zbrodni hitlerowskich przeciw narodowi polskiemu”, co w konsekwencji miało
służyć legitymizacji władzy komunistycznej w Polsce5.
Zarówno w podręcznikach do szkoły podstawowej,
jak i średniej liczba informacji dotyczących Auschwitz
znacznie się zwiększyła. W nowym podręczniku do klasy VII autorstwa Henryka Sędziwego, który w związku
z wprowadzeniem reformy sytemu szkolnego wydany
został w 1963 r.6, zagadnienia dotyczące Auschwitz
znalazły się w temacie Okupacja hitlerowska w Polsce.
Wpisano je do dwóch podrozdziałów: Wyniszczanie
narodu polskiego i Prześladowania i zagłada Żydów.
W pierwszym z nich zawarto większość informacji,
natomiast w drugim tylko wspomniano, że Auschwitz
był także obozem zagłady Żydów. Takie umiejscowienie problemu sprawiało nieodparte wrażenie, że obóz
oświęcimski był przede wszystkim narzędziem wyniszczania Polaków, co potwierdzają konkretne sformułowania:
„Dla szybszego wytępienia ludności [polskiej – P.T.]
zakładali Niemcy na ziemiach polskich obozy koncentracyjne, z których największe były w Oświęcimiu i Majdanku pod Lublinem. […] Zbudowane
specjalne komory gazowe i piece do palenia zwłok
miały zapewnić Niemcom szybkie wykonanie
planu wymordowania ludności polskiej. W ciągu
4 lat zginęło w Oświęcimiu 5 milionów więźniów,
w tym kobiet i dzieci. Do obozów koncentracyjnych
w Polsce przywozili hitlerowcy również więźniów
z innych dokupowanych przez siebie krajów”7.
W opisie tym nie ma ani słowa o Żydach, którzy byli
głównymi o iarami obozu Auschwitz. Poza tym komory
gazowe, które de facto zostały stworzone w celu zagła-

Historia Polski 1864–1945. Materiały do nauczania w klasie XI, red. Ż. Kormanowa, Warszawa 1952, s. 437–438.
Tamże, s. 462.
4
J. Kwaśniewicz, J. Mężyk, J. Pawlik, K. Prochyra, H. Sędziwy, W. Spiechowicz, Historia dla klasy VII, Warszawa 1956, s. 146.
5
R. Szuchta, dz.cyt., s. 114. Zob. też: M. Steilauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa 2001 i M. Zaręba, Komunizm,
legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001.
6
H. Sędziwy, Historia dla klasy VII, Warszawa 1963.
7
Tamże, s. 220. R. Pietrzykowski, H. Sędziwy, Krótki zarys dziejów 1870–1964, Warszawa 1966.
3
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W latach 60. dokonała się zasadnicza zmiana
w sposobie traktowania problematyki obozów koncentracyjnych w podręcznikach, w tym głównie Auschwitz,
który zwolna stawał się symbolem martyrologii polskiej i międzynarodowej. Było to wynikiem realizacji
nowej polityki historycznej władz państwowych,
w których historia II wojny światowej znowu zaczęła

klucz do epoki

– został przedstawiony stosunkowo obszernie. Poza
historią powstania obozu i jego przeznaczenia znajdujemy tam także informacje na temat jego największych ilii, w tym głównie KL Auschwitz II – Birkenau:
„Od 1941 roku w Brzezince istniał obóz zagłady, w którym zbudowano pierwsze urządzenia do trucia ludzi
gazem cyklonem. Do palenia ciał pomordowanych zbudowano cztery ogromne piece krematoryjne. Do dziś
nie znana jest dokładnie liczba o iar, które zginęły
w Oświęcimiu. Obliczone są one na 4 do 5 milionów”2.
Jakkolwiek z tego opisu nie wynikało wyraźnie, kim
były o iary Auschwitz-Birkenau, to w innym miejscu
podręcznika podkreślono, że jednym z głównych celów
polityki Niemiec hitlerowskich była zagłada Żydów
i że realizowana ona była w obozach zagłady, pośród
których wymieniony został także Oświęcim3. Można
zatem przypuszczać, że identy ikacja o iar żydowskich
z Auschwitz była wtedy wyraźna.

klucz do epoki
Komora gazowa i krematorium nr 1 w obozie macierzystym KL Auschwitz I.
Fot. współczesna – Piotr Trojański
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dy Żydów, autor podręcznika traktuje jako narzędzie
mające służyć do wymordowania Polaków. Obrazu
tego nie zmienia także ostatnie zdanie akapitu, gdzie
mowa o więźniach z innych okupowanych krajów, ponieważ autor zapomina, że w zdecydowanej większości byli to także mieszkający tam Żydzi. Znajdujący się
w tym podrozdziale opis surowych warunków panujących w obozie ma na celu podkreślenie cierpienia więźniów, jak można sądzić głównie polskich, ponieważ
w tym podrozdziale zostali wspomnieni jedynie oni.
Mówiąc o podręcznikach do szkoły podstawowej
tego okresu, warto nadmienić o książce pomocniczej
wydanej w 1966 r. pt. Krótki zarys dziejów. 1870–1964,
która została zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty jako podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej
dla pracujących8. I jakkolwiek treściowo nie odbiegała ona znacznie od analizowanego podręcznika dla klasy VII z 1963 r., to jednak pojawiło się tam po raz
pierwszy zdjęcie ikoniczne bramy głównej obozu
Auschwitz I z napisem „Arbeit macht frei”, które
w latach następnych było powielane w większości
podręczników. Drugą ważną różnicą było podanie nowych danych liczbowych o iar Auschwitz. Autorzy
stwierdzili bowiem, że w obozie tym zginęło nie 5, a 3
mln ludzi.
W jednym i drugim podręczniku, w opisie prześladowania i zagłady Żydów pojawiły się informacje
o tym, że Żydzi bez względu na wiek i płeć byli mordowani masowo w obozach zagłady. Dodano jednak,
że „Ten masowy i potworny mord był wstępem do planowanego na najbliższą przyszłość wyniszczenia narodu polskiego i innych narodów słowiańskich”9.
Stwierdzenie to miało na celu – jak można się domyślać
– wpisanie zagłady Żydów w szerszy kontekst polityki
narodowościowej III Rzeszy, której głównym narzędziem miała być realizacja Generalnego Planu Wschodniego (niem. Generalplan Ost). Jednocześnie jednak
prowadziło to do zakwestionowania unikatowego
charakteru mordu dokonanego na Żydach w czasie
8

wojny i w konsekwencji podniesienie „rangi cierpienia”
innych narodów.
Henryk Sędziwy był także autorem nowego podręcznika do szkoły średniej, który został wydany w 1962 r.10
Podobnie jak w tych dla szkoły podstawowej pojawiło
się w nim zdecydowanie więcej informacji na temat
Auschwitz – choć nie wszystkie rzetelne. Dodatkowo
autor próbował dokonać oceny znaczenia Auschwitz
wśród innych obozów. W podrozdziale zatytułowanym Plany biologicznego wyniszczenia narodu polskiego pisze, że Niemcy na ziemiach polskich utworzyli
kilkanaście obozów koncentracyjnych, wśród których
„Największe były w Oświęcimiu, w Brzezince
pod Oświęcimiem powstał dla kobiet, w Majdanku, Treblince, w Bełżcu […]. Na mokradłach pod
Oświęcimiem powstał największy obóz koncentracyjny w Europie. W Oświęcimiu przebywało stale około 100 tys. więźniów zatrudnionych
w pracy na terenie obozu i poza nim […]. Warunki
pracy były takie, że z góry skazywały więźniów
w ciągu kilku miesięcy na śmierć z wycieńczenia,
chorób, głodu, zimna – niezależnie od morderstw
dokonywanych stale przez policję obozową”11.
Autor opisując charakter obozu oświęcimskiego,
stwierdza, że był on jednocześnie obozem pracy
przymusowej oraz obozem masowej zagłady, jednak już nie podaje, jakie były jego główne o iary. Z zestawienia danych liczbowych o iar możemy się domyślać, że jednak nie byli to Żydzi, ponieważ podaje on,
że na łączną liczbę 5 mln o iar ludność żydowska stanowiła ponad 2 mln. Zadziwiające jest też rozróżnienie, jakie Sędziwy czyni odnośnie do czasu, w którym
dokonano największych mordów w Auschwitz. Podaje
on bowiem, że „w okresie od 1 V. 1940 r. do 1 XII. 1943 r.
uśmiercono w nim 2,5 mln osób a dalsze 2,5 mln zginęły z głodu i wycieczenia”12. Pomija w ten sposób
istotny fakt, że największe masowe mordy Żydów
nastąpiły latem 1944 r., kiedy do Auschwitz deportowano ponad 400 tys. Żydów węgierskich. Być może
jest to tylko zwykły błąd w rocznej dacie końcowej,
ponieważ w listopadzie 1944 r. wstrzymano masowe
mordy Żydów w komorach gazowych, jednak wtedy
błędem byłoby także określenie daty początkowej dokonanych w Auschwitz mordów, ponieważ pierwszy
transport polskich więźniów politycznych odbył się
14 czerwca 1940 r.
Dodatkowo wątpliwości budzą całkowite dane liczbowe o iar, ponieważ obowiązujące wtedy statystyki
(o icjalnie zwery ikowano je dopiero po 1989 r.), które ustaliła w 1945 r. Nadzwyczajna Komisja Radziecka

H. Sędziwy, Historia dla klasy VII…, s. 222, 171.
Tenże, Historia dla klasy XI. Część druga. Od końca I wojny światowej do konferencji w Poczdamie, Warszawa 1962.
10
Tamże, s. 166–167.
11
Tamże, s. 167.
12
Tamże.
9
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Premier Józef Cyrankiewicz, były więzień
KL Auschwitz przemawiający podczas uroczystego
otwarcia Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka
w dn. 14 czerwca 1947 r. Fot. Archiwum PMA-B

Międzynarodowy Pomnik Ofiar Obozu, który został odsłonięty na terenie KL Auschwitz II – Birkenau
w dn. 16 kwietnia 1967 r. Fot. A. Kaczkowski – Pocztówka RUCH
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sunkowo dużo informacji na temat zagłady Żydów w ogóle,
która dodatkowo potraktowana został przez autora jako
szczególne doświadczenie. Potwierdzenie tego znajdujemy w następujących fragmentach tekstu:
„Wyrok zagłady został przez Hitlera wydany
w pierwszej kolejności przede wszystkim na Żydów. […] Z końcem 1941 r. hitlerowcy przystąpili
do wykonania programu masowej zagłady Żydów.
[…] Wywozili Żydów, stłoczonych w zamkniętych wagonach bydlęcych, do obozów, a stamtąd
wprost do komór gazowych. W obozie w Bełżcu,
przeznaczonym tylko dla Żydów, wymordowano
przeszło milion Żydów, w Treblince – około pół
miliona, w Oświęcimiu – ponad 2 miliony, nie licząc zamordowanych wcześniej przy różnych
okazjach lub przy likwidacji getta, jak np. w Białymstoku i w Warszawie. Ta ‘akcja wysiedleńcza’,
jak ją nazwali Niemcy, była jedną z najstraszniejszych zbrodni ludobójstwa, dokonanych przez
hitlerowców”15.
To szczególne potraktowanie doświadczenia żydowskiego przy jednoczesnym braku wyraźnego powiązania o iar Auschwitz z Żydami wpisywało się
w powszechny w tym czasie proces polonizacji i internacjonalizacji o iar obozu. Chcąc wykazać, że Auschwitz to miejsce przede wszystkim polskiego i międzynarodowego męczeństwa, deportowanych tam
ludzi prezentowano głównie w kategoriach przynależności państwowej, a nie narodowej. Wskazywano
na kraj pochodzenia o iar, a nie etniczność, mimo że
faktycznie to ona była powodem deportacji zdecydowanej większości ludzi. W ten sposób Żydzi, główne
o iary Auschwitz, potraktowani zostali jako obywatele
różnych krajów europejskich, a nie jako oddzielna kategoria etniczna czy narodowa.

Tamże.
Tamże.
15
Ustawa o upamiętnieniu Męczeństwa Narodu Polskiego i innych narodów w Oświęcimiu z 2 lipca 1947 r., „Dziennik Ustaw”, nr 52, poz.
26, art. 1 i 4.
14
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do Zbadania Zbrodni Agresorów Faszystowskich, mówiły o 4, a nie 5 mln o iar. Tak duża rozpiętość liczebna może świadczyć o tendencji do zawyżania liczby
o iar, a tym samym chęci podkreślania szczególnego
znaczenia tego obozu.
Jak wspomniałem, autor podręcznika nie precyzuje,
jaka grupa narodowa czy etniczna stanowiła większość
o iar obozu. Owszem, w dalszej części podręcznika podaje, że w Oświęcimiu zamordowano ponad 2 mln Żydów
(najwięcej spośród innych obozów), jednak nie oznacza to,
że byli oni główną grupą o iar, zwłaszcza że potem nadmienia, że „Do obozów koncentracyjnych w Polsce przywozili
hitlerowcy skazańców z całej okupowanej Europy, często
prowadząc ich z rampy kolejowej wprost do komór gazowych”13. Jak powszechnie wiadomo, takie traktowanie deportowanych do Auschwitz dotyczyło jednak tylko Żydów,
podobnie jak i komory gazowe, w których prawie wyłącznie ich mordowano. Mimo to w jednym i drugim przypadku autor nie pokusił się o połączenie tych faktów ze sobą.
Można przypuszczać, że mogło to być świadomym zabiegiem w celu rozmycia etniczności o iar i zrównania losu
więźniów żydowskich i nieżydowskich.
Potwierdzenie tego znajdujemy w dalszej części
opisu, gdzie mowa o tym, że Niemcy czerpali korzyści
z o iar nawet po ich śmierci: „Specjalne kolumny zajęte były zbieraniem i segregowaniem mienia pomordowanych – łącznie ze złotymi zębami wyjmowanymi
trupom. Z włosów ludzkich fabryki niemieckie produkowały materace, popiół ludzki używany był jako
nawóz. Były wypadki produkcji wyrobów ze skóry
ludzkiej i mydła z tłuszczu ludzkiego”14. Pozostawiając
na boku aspekt dotyczący tego, czy wszystkie te zbrodnie naprawdę odbyły się w Auschwitz, autor pomija
ważny fakt, że mogły one dotyczyć głównie o iar żydowskich.
Analizując problem etniczności o iar obozu Oświęcimskiego, należy zauważyć, że w tym podręczniku było sto-
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Internacjonalizacja ofiar nie tylko
w podręcznikach
Należy jednak zauważyć, że procesy te rozpoczęły się zdecydowanie wcześniej i były częścią polityki upamiętniania o iar Auschwitz w zasadzie
od początku istnienia Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka. Kierunek interpretacji Auschwitz
wyznaczyła bowiem ustawa powołująca w 1947 r.
do życia Muzeum, w której zapisano, że „Tereny byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu […] zachowuje się po wsze czasy jako Pomnik
Męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów”16.
Ustawa ta na lata ukształtowała sposób postrzegania
Auschwitz w Polsce jako miejsca, gdzie ginęli Polacy
i przedstawiciele różnych narodów17.
Symbolicznym ukoronowaniem tej specy icznej internacjonalistycznej polityki pamięci było odsłonięcie
w 1967 r. Międzynarodowego Pomnika O iar Obozu
w Birkenau. U jego podnóża umieszczono 19 tabliczek
z tekstem w językach o iar: „Miejsce męczeństwa i śmierci 4 milionów o iar zamordowanych przez ludobójców
hitlerowskich. 1940–1945”. Jak widać, tekst na tabliczkach został sformułowany bardzo ogólnie, co nie dawało
możliwości poznania, kim były o iary Auschwitz. Dodatkowo pierwsza tabliczka była w języku polskim, a następne zostały ułożone alfabetycznie, w związku z czym tablica
w języku jidysz symbolizująca Żydów – największą grupę
etniczną o iar – znalazła się na końcu. Niewątpliwie oznaczało to marginalizację o iar żydowskich, które z racji ich
liczby powinny być wyeksponowane, a nie sprowadzone
do jednej z wielu kategorii narodowych18.
Podejście takie przysłaniało doświadczenie żydowskie
Holokaustu i prowadziło do swoistego procesu polonizacji o iar Auschwitz. Przykładem tego procesu była sprawa
tzw. encyklopedystów – redaktorów Wielkiej Encyklopedii
Powszechnej PWN, którzy w 1968 r. zostali usunięci z redakcji za opracowanie oddzielnych haseł dla obozu koncentracyjnego i obozu zagłady. W encyklopedii pojawiła się
zgodna z prawdą informacja, że wśród o iar tych ostatnich
Żydzi stanowili 99% o iar. Wyjęcie zagłady Żydów z ogólnej
martyrologii wojennej nie spodobało się władzy komunistycznej. Kłóciło się ono bowiem z propagandową wizją
przeszłości, zgodnie z którą należało podkreślać cierpienia
różnych narodów, bez wskazywania na szczególne doświadczenie żydowskie19.
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W zreformowanej szkole lat 60.
Pierwszy podręcznik do zreformowanej, ośmioklasowej szkoły podstawowej ukazał się w 1966 r.20 Auto16

rem jego był również Henryk Sędziwy, stąd znalazło
się w nim wiele podobnych informacji do wydawanych
w latach wcześniejszych podręczników. Rozszerzono
jednak zakres treści dotyczących Auschwitz. Poza tym,
co należy podkreślić, pojawił się po raz pierwszy podrozdział poświęcony obozom, który został zatytułowany Obozy koncentracyjne i obozy masowej zagłady.
To rozróżnienie było niezwykle istotne, ponieważ pozwoliło jednoznacznie utożsamiać obozy koncentracyjne głównie z więźniami politycznymi, a obozy zagłady
(tzw. obozy śmierci) z ludnością żydowską, co też autor
podręcznika zrobił.
Swoje omówienie problemu zaczął od charakterystyki osób, które były kierowane do obozów koncentracyjnych, pisząc, że byli to głównie przedstawiciele inteligencji, działacze polityczni, nauczyciele oraz inni
przeciwnicy faszyzmu. Następnie przeszedł do wyjaśniania okoliczności powstania obozów zagłady:
„Celem obozów koncentracyjnych było wyniszczanie ludzi. Jednakże hitlerowcy uznali, że następuje ono zbyt wolno. Rozpoczęli więc tworzyć obozy masowej zagłady – nazwane obozami
śmierci. W obozach tych, przeznaczonych głównie
do szybkiego wyniszczenia ludności żydowskiej,
mordowano ludzi w komorach gazowych, a następnie spalano zwłoki w specjalnie zbudowanych piecach – krematoriach”21.
Ten podział pozwolił także na podkreślenie różnicy
w traktowaniu Żydów i nie-Żydów przez Niemców
w obozach, w których ci ostatni byli mordowani masowo. Autor nie tylko dokonał rozróżnienia obozów, lecz
także wskazał największe obozy masowej zagłady.
Po raz pierwszy w podręcznikach pojawiają się wymienione z nazwy wszystkie tzw. obozy śmierci, w których
masowo ginęli Żydzi, tj. Majdanek, Bełżec, Chełmno
nad Nerem, Sobibór i Treblinka.
Jeżeli chodzi o Auschwitz, autor podkreślił, że był
on jedynym obozem, który pełnił jednocześnie dwie
funkcje: obozu koncentracyjnego i obozu masowej zagłady. „Zamordowano w nim – pisze H. Sędziwy
– 3 miliony ludzi, w tym wiele kobiet i dzieci. Oświęcim stał się dla całego świata symbolem męczeństwa
narodów i najbardziej wymownym przykładem hitlerowskiego ludobójstwa”22. Na potwierdzenie międzynarodowego charakteru obozu autor podaje, że
do obozów w Polsce hitlerowcy zwozili aresztowanych
z wszystkich okupowanych krajów. Co ciekawe, po raz

Więcej na ten temat: P. Trojański, Upamiętnianie ofiar Auschwitz na terenie Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka w latach 1947–
2000. Zarys problemu, „Krakowskie Studia Małopolskie” 2013, nr XVII, s. 65–78.
17
Archiwum Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Warszawie, Pismo Kazimierza Rusinka, ministra kultury i sztuki do Janusza
Wieczorka, przewodniczącego ROPWiMz dn. 31.01.1967 r., 1/195, k. 49. Zob. też: M. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona…, s. 85.
18
Zob. więcej: T. P. Rutkowski, Adam Bromberg i „encyklopedyści”. Kartka z dziejów inteligencji w PRL, Warszawa 2010.
19
H. Sędziwy, Historia dla klasy VIII, Warszawa 1966.
20
Tamże, s. 172.
21
Tamże.
22
Tamże, s. 173.
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Rampa kolejowa w KL Auschwitz II – Birkenau zbudowana w 1944 r. Miejsce selekcji Żydów europejskich do komór gazowych (fot. współczesna – Piotr Trojański)
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nych przed 5 laty, choć po raz pierwszy zauważono, że
nie tylko Auschwitz, lecz także Majdanek odgrywały
„podwójną rolę – obozów ‘pracy’ i obozów masowej zagłady”25. W podręczniku tym skorygowano także liczbę o iar Auschwitz, która spadła z 5 do 4 mln. W dalszym ciągu pisano o komorach gazowych, eksploatacji
ciał pomordowanych oraz o tym, że do „obozów zagłady w Polsce przywozili hitlerowcy o iary z wszystkich
okupowanych krajów”26.
Zasadniczą różnicą było jednak w tym nowym podręczniku wyróżnienie problematyki dotyczącej Holokaustu w formie oddzielanego podrozdziału zatytułowanego Zagłada Żydów. Pojawiły się tam nowe
dane liczbowe dotyczące Żydów pomordowanych
w obozach zagłady. Na uwagę zasługuje fakt, że liczba
o iar żydowskich wzrosła do 2,5 mln, co w zestawieniu
ze zmniejszoną liczbą wszystkich o iar obozu mogło
świadczyć, że stanowili oni tam większość pomordowanych. W opisie polityki antyżydowskiej po raz pierwszy użyto zwrotu „rozwiązanie kwestii żydowskiej”.
Ponadto – co istotne – zrezygnowano z końcowej uwagi, że zagłada Żydów była wstępem do wymordowania
Słowian i Polaków27.

Milczenie i manipulacja
W latach 70. w programach nauczania historii dla
wszystkich poziomów nauczania i typów szkół pojawiły się ogólne odniesienia do obozów koncentracyjnych i zagłady Żydów, jednak obóz Auschwitz nie został
wymieniony z nazwy. Znalazł się on natomiast w podręcznikach historii, ale traktowano go jedynie jako narzędzie wyniszczania narodu polskiego. W ogóle nie
wspominano, że ginęli tam Żydzi. Zresztą także zagłady
Żydów była tam traktowana marginalnie, kwitowano
ją zaledwie kilkoma zdaniami, podkreślając głównie
powstanie w getcie oraz wkład Polaków w ratowanie ludności żydowskiej.
Egzempli ikacje tego problemu znajdujemy w podręcznikach historii autorstwa Romana Wapińskiego.
W rozdziale nt. okupacji hitlerowskiej, gdzie podkre-

H. Sędziwy, Historia dla klasy XI. Od Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji do końca II wojny światowej, Warszawa 1967.
Tamże, s. 242.
25
Tamże, s. 242–243.
26
Tamże, s. 243.
27
R. Wapiński, Historia dla klasy IV liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy III technikum, Warszawa 1972, s. 73.
24
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pierwszy w tym podręczniku znalazły się informacje
o eksperymentach medycznych przeprowadzanych
w Auschwitz.
Dodatkowo, co również znamienne, pojawia się
ocena postawy Watykanu wobec zbrodni hitlerowskich. Autor podkreśla milczenie papieża Piusa XII,
który – jak pisze – „nie protestował nawet wtedy, gdy
wśród milionów mordowanych znalazło się także wielu
księży”23. Tłumaczy to antykomunistyczną postawą
papieża, który miał widzieć w faszyzmie i hitleryzmie
narzędzie walki z „bezbożnym komunizmem”, uważanym przez niego za największe zagrożenie. Sędziwy tę
postawę zestawia z powszechnym oburzeniem, jakie
w świecie miały wywoływać wieści o zbrodniach hitlerowskich. Nie ulega wątpliwości, że celem tego zabiegu było zdyskredytowanie Kościoła katolickiego
w oczach społeczeństwa. Być może było to częścią
szerszej krytyki Kościół katolickiego w Polsce, który
po opublikowaniu w 1965 r. listu biskupów polskich
do niemieckich znalazł się na cenzurowanym władz
państwowych.
Na koniec analizy tego podręcznika warto nadmienić, że po raz pierwszy znalazły się tam dwa zdjęcia
prezentujące Auschwitz. Jedno pokazywało piece
krematoryjne w Auschwitz II-Birkenau, a drugie –
widok drutów kolczastych w Auschwitz I. Wszystko
to świadczyło o szczególnym potraktowaniu przez autora tematyki obozu oświęcimskiego w podręczniku.
Jednocześnie jednak potwierdzało obowiązujący wtedy sposób prezentowania historii obozu, w którym
ważniejszy był kraj pochodzenia o iar od ich etniczności.
W 1967 r. ukazał się także pierwszy podręcznik
do zreformowanej szkoły średniej pt. Historia dla klasy
XI. Od Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji do końca II wojny światowej24. Tak jak w przypadku jego poprzednika
z 1962 r. treści dotyczące Auschwitz w tym podręczniku znalazły się w podobnie brzmiącym podrozdziale:
Planowe wyniszczanie narodu polskiego. Informacje
tam zwarte były bardzo podobne do tych opublikowa-
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ślano, że w planach niemieckich wszyscy mieszkańcy
Polski „wcześniej czy później mieli zostać zgładzeni”,
znajdujemy następujący zapis:
„W realizacji tych zamierzeń poważną rolę odgrywał system obozów hitlerowskich, którego częścią
składową były obozy koncentracyjne. Według dotychczasowych ustaleń w 17 państwach okupowanych przez III Rzeszę, hitlerowcy zorganizowali 8.8
tys. obozów, podobozów, więzień i gett, z tego około 1,0 tys. na ziemiach polskich. Na ich terenie hitlerowcy utworzyli między innymi obozy koncentracyjne w Oświęcimiu-Brzezince, który pochłonął
3–4 mln o iar, oraz w Majdanku. Pod koniec II wojny światowej Polacy stanowili największą grupę
narodowościową więźniów obozów koncentracyjnych sięgającą 25–30% ogółu”28.
Warto zauważyć, że paradoksalnie o wiele więcej
informacji na temat obozów i Holokaustu znajdowało się wtedy w podręcznikach do szkoły podstawowej, gdzie wyróżnione zostały krótkie, półstronicowe
podrozdziały dotyczące tematyki obozów koncentracyjnych i zagłady Żydów. Możemy tam m.in. przeczytać, że obozy koncentracyjne były jedną z formą wcielenia w życie polityki wyniszczania. Jeżeli chodzi
o Auschwitz, to pojawiają się tam informacje, że ginęli
w nim ludzie różnych narodowości (jednak bez wymieniania Żydów) oraz że był on jednym z największych
obozów koncentracyjnych. Co ciekawe, w tekście tym
pominięto fakt, że oprócz obozów koncentracyjnych
były także obozy zagłady, choć jeden z nich – Treblinka – został wymieniony z nazwy. Warto zaznaczyć, że
w podręczniku tym nie tylko nie dokonano rozróżnienia między tymi dwoma typami obozów, ale dodatkowo
obozom koncentracyjnym przypisano mylnie funkcję
ośrodków zagłady, twierdząc, że hitlerowcy wysyłali
tam Żydów, „gdzie mordowano ich trując gazem w specjalnie do tego przygotowanych komorach”29. Wydaje
się, że powyższy zabieg był zamierzony i miał na celu
doprowadzenie do zatarcia się różnic w traktowaniu
Żydów i nie-Żydów przez Niemców. Ponadto dawał
możliwość podkreślenia znaczenia męczeństwa narodu polskiego, który to według autorów podręczników
w całości został skazany na wyniszczenie.
Nie ulega wątpliwości, że przyczyn tych zmian należy doszukiwać się w kampanii antysemickiej
1967/1968 r., w wyniku której polskie władze komunistyczne przystąpiły do realizacji nowej polityki
historycznej dotyczącej sposobu prezentacji relacji
polsko-żydowskich z okresu II wojny światowej30.

28

Zgodnie z tą polityką w latach 70. promowano narrację
historyczną, w której Auschwitz był miejscem przede
wszystkim martyrologii polskiej. Konsekwencją tego
była marginalizacja o iar żydowskich, przy jednoczesnym eksponowaniu cierpienia Polaków i podkreślaniu, że los ich był podobny do żydowskiego. Dodatkowo
w kontekście Holokaustu wskazywano jedynie na szlachetne postawy ludności polskiej wobec Żydów i mówiono o braterstwie broni podczas powstania w getcie
warszawskim, co było wyraźnym manipulowaniem
historią.
Nowa polityka historyczna znajdywała odbicie nie
tylko w programach i podręcznikach historii, lecz
także w praktyce edukacyjnej, a zwłaszcza formach
upamiętniania, zarówno na terenie byłego obozu
Auschwitz, jak i innych miejsc pamięci oraz w przestrzeni publicznej, gdzie w latach 70. powszechnie
stawiano pomniki polskich o iar wojny. Warto zauważyć, że o żydowskie o iary wojny nie miał się wtedy kto upomnieć, ponieważ w rezultacie Marca 1968
r. wyemigrowało z Polski ok. 13 tys. Żydów, co stanowiło ponad połowę całej populacji. Pozostała w kraju
społeczność żydowska była zatem zbyt słaba, aby móc
wpływać na politykę historyczną państwa.

Solidarnościowe zmiany
Znaczące zmiany w edukacji historycznej nastąpiły
dopiero na początku lat 80., wraz z powstaniem i rozwojem ruchu społecznego „Solidarność”. Pod presją
społeczną władza zgodziła się na złagodzenie cenzury i dopuszczenie do głosu środowisk nauczycielskich domagających się zmian w nauczaniu historii31.
Jednym z głównych ich postulatów było wypełnianie
w nauczaniu tzw. białych plam. W konsekwencji
stopniowo zaczęto włączać do programów nauczania i podręczników szkolnych przemilczane dotąd
tematy z historii najnowszej, głównie z okresu II wojny. Postulowano także reinterpretację wielu wydarzeń historycznych, zwłaszcza tych odnoszących się
do stosunków z naszymi największymi sąsiadami, tj.
Niemcami i Związkiem Sowieckim. Rozpoczęto również dyskusję na temat relacji polsko-żydowskich,
głównie tych z czasów okupacji. W debatach tych zaczął się także pojawiać Auschwitz jako złożone miejsce
pamięci, o szczególnym znaczeniu już nie tylko dla Polaków, co było podkreślane do tej pory, lecz także dla
Żydów. Narracja tego miejsca stawała się przez to coraz
bardziej skomplikowana, powodując swoisty kon likt
polsko-żydowskiej pamięci32.
Ówczesne zamiany programowe, o których wspomniałem, polegały głównie na wyróżnieniu zagadnie-

A.L. Szcześniak, Historia dla klasy VIII, Warszawa 1975, s. 148
Zob. H. Węgrzynek, Die Darstellung des Holocaust in polnischen Lehrplänen und Lehrbüchern für Geschichte in der Zeit von 1943/1945 bis
1989, [w:] Auschwitz im Kontext…, s. 135–152.
30
T. Bochwic, Narodziny i działalność Oświaty i Wychowania 1980–1989, Warszawa 2000, s. 100–110.
31
Zob. M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Kraków 2005.
32
Program szkoły podstawowej. Historia kl. V–VIII, Warszawa 1981, s. 26.
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nia „Obozy koncentracyjne”, jednak w dalszym ciągu
bez wskazywania ich przykładów. Ponadto w kontekście zagłady Żydów w programach nauczania historii
pojawiły się wtedy po raz pierwszy takie postaci, jak
Mordechai Anielewicz i Janusz Korczak33. Dodatkowo
żydowski ruch oporu został uwypuklony przez wskazanie na różne powstania, nie tylko w getcie warszawskim.
Jako przykład bojowych formacji żydowskich wymieniono Żydowską Organizację Bojową. Warto również
odnotować, że po raz pierwszy do programów nauczania wpisano wtedy zagładę Cyganów34.
Efektem tych zmian stało się m.in. ponowne rozróżnienie obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Te
ostatnie zaczęto coraz wyraźniej identy ikować z ludnością żydowską, o czym świadczy chociażby akapit
z podręcznika do klasy VIII szkoły podstawowej: „Poczynając od najmniejszych, przystąpili hitlerowcy do likwidacji gett przez wywożenie Żydów do obozów zagłady, gdzie mordowali ich, trując gazem w specjalnie
do tego przygotowanych komorach. Obozy w Oświęcimiu, Treblince, Majdanku i inne stały się miejscem
śmierci dla wielu milionów Żydów ze wszystkich okupowanych przez hitlerowców krajów Europy”35.
Dodatkowo w tym właśnie podręczniku znalazło się stosunkowo dużo nowych informacji nt.
Auschwitz. Wspomniano tam m.in. o ojcu Maksymilianie Kolbem, który ratując współwięźnia, dobrowolnie poszedł na śmierć. Autor podręcznika podkreślił, że
jego męczeńska śmierć stała się podstawą późniejszej
kanonizacji. Dodatkowo po raz pierwszy pojawiło się
tam stwierdzenie, że trudno jest ustalić dokładną
liczbę o iar obozów koncentracyjnych. Pisząc jednak
o o iarach Auschwitz, który został nazwany jednocześnie obozem „koncentracyjnym zagłady”, wspomniał,
że zginęło tam ok. 3 mln ludzi różnych narodowości.
Z jednej strony stwierdzenie to zapowiadało przyszłą
rewizję liczby o iar obozu, która okazała się faktycznie
znacznie mniejsza od podawanych o icjalnie. Z drugiej
zaś pokazywało, że w dalszym ciągu narracja podręcznikowa Auschwitz miała charakter polonocentryczny36 i międzynarodowy, czego przejawem było konsekwentne pomijanie faktu, że większość o iar obozu
stanowili Żydzi.

Grupa młodzieży panamskiej uczestnicząca w 2012 r. w Marszu Żywych na terenie
byłego obozu macierzystego KL Auschwitz I. Na transparencie napis w języku
hiszpańskim - „Marcha de la Vida” (marsz żywych). Fot. Piotr Trojański

W podręczniku do szkoły średniej z tego okresu
w opisie tematu Eksterminacja ludności polskiej, żydowskiej i cygańskiej znajdujemy bardzo obszerny
w stosunku do poprzednich lat opis problematyki obozowej37. Po raz pierwszy obóz w Oświęcimiu nazwany
został Auschwitz-Birkenau, co z pewności nawiązywało do toczącej się wówczas debaty publicznej, czy
należy używać polskiej czy niemieckiej nazwy obozu38.
We wspomnianym podręczniku znajdują się szczegółowe informacje nt. procesu uśmiercania ludzi
w Auschwitz, poza tym są tam także informacje na temat innych obozów koncentracyjnych i zagłady. Warto
podkreślić, że po raz pierwszy w tym podręczniku wymienione zostały cztery obozy masowego uśmiercania: Chełmno nad Nerem (Kulmhof), Bełżec i Sobibór oraz Treblinka (ta nazwa pojawiała się wcześniej,
jednak jako obóz koncentracyjny). Niestety w tym
stosunkowo obszernym materiale podręcznikowym
problem zagłady Żydów został wyjątkowo zmarginalizowany39. Autor podręcznika zdecydował się
go sprowadzić do kilkuzdaniowej informacji, z której
uczniowie mogli się jedynie dowiedzieć, że od 1941 r.,
w związku z likwidacją gett, do obozów koncentracyjnych i zagłady kierowane były nieprzerwanie
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Program Liceum Ogólnokształcącego oraz liceum zawodowego i technikum. Historia, Warszawa 1986, s. 20–21.
A.L. Szcześniak, Historia. Polska i świat naszego wieku. Książka pomocnicza dla klasy ósmej szkoły podstawowej, Warszawa 1984, s. 222–
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Przykład tego znajdujemy w podręczniku dla klasy IV szkoły podstawowej: „Dla wyniszczenia Polaków hitlerowcy zakładali obozy koncentracyjne, które nazywano fabrykami śmierci. […] Największy obóz śmierci mieścił się w Oświęcimiu. Jest tam obecnie muzeum przypominające światu o zbrodniach okupantów hitlerowskich” (J. Centkowski, A. Syta, Historia 4. Z naszych dziejów, Warszawa 1986, s. 132).
36
T. Siergiejczyk, Dzieje najnowsze 1939–1945. Historia dla szkół średnich (klasa IV liceum ogólnokształcącego oraz klasa III technikum i liceum zawodowego), Warszawa 1986, s. 172–173.
37
Potwierdzeniem przyjęcia nowego nazewnictwa była zmiana nazwy Muzeum w 1999 r. z Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka
na Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady, Dz.U. 1999 Nr 41 poz. 412).
38
Co ciekawe, inaczej i o wiele bardziej obszernie zagłada Żydów została przedstawiona w podręczniku J. Adamskiego i L. Chmiela pt. Czasy,
ludzie, wydarzenia. Część 4. Od roku 1939. Książka pomocnicza do historii dla zasadniczej szkoły zawodowej (Warszawa 1985). Tam znalazł się
długi rozdział poświęcony prześladowaniom i zagładzie ludności żydowskiej. Ten stosunkowo obszerny tekst marginalizował jednak kwestię
zagłady Żydów w obozach śmierci, skupiał się bowiem na powstaniu w getcie warszawskim i innych miejscach.
39
A. Pankowicz, Historia. Polska i świat współczesny. Podręcznik dla szkół średnich dla klasy IV liceum ogólnokształcącego oraz dla klasy III
technikum i liceum zawodowego, Warszawa 1991.
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transporty Żydów. Niestety nie znajdziemy tam
ani informacji na temat liczby o iar Auschwitz,
ani ich składu narodowościowego, co wpisywało
się w trwający od lat proces internacjonalizacji
o iar.

W nowej rzeczywistości
Transformacja ustrojowa 1989 r. przyniosła kolejne
zmiany w polskiej szkole, w rezultacie których Holokaust, do tej pory nieobecny lub marginalizowany,
zaczął zajmować eksponowane miejsce w edukacji
szkolnej. Zlikwidowanie cenzury i zastąpienie centralizmu edukacyjnego pluralizmem stworzyły warunki
do dyskusji na różne przemilczane i instrumentalizowane do tej pory tematy, pośród których był także Auschwitz.
Przeobrażenia te jednak nie nastąpiły od razu. Rozpoczęto od zmian doraźnych polegających na wprowadzeniu tzw. minimów programowych. Celem ich było
„odchudzenie” programów nauczania przez ograniczenie zakresu treści obowiązujących. W rezultacie chciano odejść od przekazywania wiedzy encyklopedycznej
na rzecz nauczania pogłębionego. Zmiany te miały
mieć charakter doraźny, ponieważ zapowiadano gruntowną reformę całego sytemu szkolnego. W praktyce
utrzymały się aż do 1999 r., ponieważ dopiero wtedy
wprowadzono reformę oświaty.
Obowiązujące w latach 90. minima programowe
zawierały jednak mniejszy niż dotychczas zakres treści, i tylko on miał być traktowany jako obowiązkowy.
Zgodnie z nowymi wytycznymi od nauczyciela zależał
stopień ich uszczegółowienia oraz czas, jaki poświęcić
miał na omawianie danego tematu. Takie elastyczne
podejście miało mu także ułatwić korzystanie z różnych materiałów dydaktycznych do czasu opracowania
całkowicie nowych podręczników historii.
Bardzo ogólny charakter zapisów programowych
dawał nauczycielom możliwość swobodnej interpretacji historii i doboru materiału. W związku
z tym podręczniki przestały odgrywać już tak istotną
jak do tej pory rolę, zwłaszcza że w większości były
to poprawiane wersje starych podręczników. Niemniej
wciąż były używane w wielu szkołach jako podstawowy środek dydaktyczny i źródło wiedzy ucznia, dlatego
warto sprawdzić, jaki obraz Auschwitz prezentowały.
W jednym z pierwszych wydanych po transformacji
podręczników historii dla szkoły średniej znajdujemy
podrozdział zatytułowany Obozy i więzienia hitlerowskie na ziemiach polskich40. Możemy tam przeczytać,
że system obozów stworzonych przez Niemcy obejmował ośrodki masowej zagłady, obozy koncentracyjne,
obozy pracy, karne, przejściowe i wiele innych. Autor
40
41
42
43
44

wymienia ich nazwy i wskazuje, że podobne istniały także w innych okupowanych krajach. Ponadto,
co bardzo ważne, różnicuje grupy o iar, wskazując,
że „W obozach przebywali więźniowie różnych narodowości, poglądów politycznych i religii. Największe
straty biologiczne ponieśli Żydzi i Polacy”41. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w podręczniku tym zostali wymienieni Żydzi jako główne o iary obozów
hitlerowskich. Kolejna ważna informacja dotycząca
Auschwitz to znacznie zmniejszona liczba jego o iar,
która według autora wynosiła 1–3 mln.
Wydanie tego podręcznika mniej więcej zbiegło
się w czasie z publikacją artykułu Franciszka Pipera
na temat liczby o iar Auschwitz42. Piper zakwestionował obowiązujące dotychczas o icjalne dane i postulował zmniejszyć ich do 1,5 mln deportowanych, w tym
ok. 1 mln zabitych. Dodatkowo wskazał, że zdecydowana większość, tj. 90% o iar Auschwitz stanowili Żydzi. Publikacja ta diametralnie zmieniła sposób
postrzegania Auschwitz w Polsce, które od tego czasu
zaczynało być kojarzone głównie z martyrologią żydowską, a nie polską.
Warto nadmienić, że w podręczniku tym znalazło się także wiele innych szczegółowych informacji
nt. życia i śmierci w obozie Auschwitz, m.in. informacja o o. Maksymilianie Kolbem oraz obozowym ruchu
oporu, którego jednym z twórców był Witold Pilecki.
Zgoła inny obraz Auschwitz znajdujemy na kartach
podręczników do szkoły podstawowej z tego okresu.
Podręczniki te wciąż prezentowały polonocentryczny punkt widzenia, marginalizując o iary żydowskie.
Mimo znacznego wzrostu informacji na temat obozów
hitlerowskich zabrakło w nich nawiązania do roli, jaką
obozy odgrywały w procesie zagłady Żydów. Co ciekawe, nie wspominano także o innych grupach o iar.
Jedyną grupą, jaka w tym kontekście została wspomniana, byli Polacy43. W przeciwieństwie do Auschwitz,
inne obozy zagłady były wyraźnie identy ikowane
z o iarami żydowskimi. W podręczniku do klasy VIII
szkoły podstawowej autorstwa Bogdana Jagiełły i Andrzeja Syty napisano bowiem, że „W tym celu [zagłady
Żydów – P.T.] utworzone zostały nowe obozy zagłady
w Treblince, Bełżcu i Sobiborze. Wywożono do nich
głównie ludność żydowską, którą z reguły natychmiast
uśmiercano w komorach gazowych”44.

Fundamentalne zmiany
Sytuacja diametralnie się zmieniła dopiero w drugiej połowie lat 90., gdy ukazały się całkowicie nowe
podręczniki. Prezentowały one zagadnienie Auschwitz
w zupełnie inny sposób niż te sprzed transformacji.
Podstawowa różnica polegała na jednoznacznej iden-

Tamże, s. 58.
F. Piper, Ilu ludzi zginęło w Auschwitz, Oświęcim 1992.
T. Glubiński, Historia 8. Trudny wiek XX. Warszawa 1994, s. 253-257.
B. Jagiełło, A. Syta, Historia 8, Warszawa 1991, s. 127.
S. Sierpowski, Historia najnowsze (1818–1996). Podręcznik dla szkoły podstawowej, Warszawa 1997, s. 133.

go. Napisano w nim, że „Miejsca masowej egzekucji:
Ponary na Litwie, Babi Jar w Kijowie, obozy Treblinka
i Auschwitz-Birkenau przeszły do historii jako tereny
holocaustu”47. Stwierdzenie to wskazywało na funkcjonujący już od lat w świecie status Auschwitz jako symbolu zagłady Żydów, który od początku lat 90. zaczął
być także przyjmowany w Polsce.
Bez wątpienia można stwierdzić, że zmiany narracji podręcznikowej dotyczącej Auschwitz z lat
90. były odzwierciedleniem prowadzonych wtedy badań, jak również upowszechniania ich wyników przez media. Szczególne znaczenie miały
tutaj obchody 50. rocznicy wyzwolenia Auschwitz,
które z uwagi na swój wymiar (pierwsze w wolnej
Polsce i liczny udział przywódców światowych)
przyciągnęły wagę mediów z Polski i zagranicy 48.
W tym kontekście nie należy także zapominać
o kilkuletniej pracy polsko-izraelskiej komisji
podręcznikowej, która w 1995 r. opublikowała
wspólne ustalenia dotyczące sposobu prezentacji
historii Żydów w Polsce i historii Polski w Izraelu 49. I jakkolwiek ustalenia te nie weszły w życie
od razu 50, to jednak stopniowo inspirowały one
autorów podręczników do zmian sposobu przedstawiania Auschwitz, który z symbolu martyrologii polskiej i międzynarodowej stawał się zwolna
główną ikoną Holokaustu.

45
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ty ikacji obozu Auschwitz z o iarami żydowskimi.
W jednym z podręczników do VIII klasy szkoły podstawowej napisano: „KL Auschwitz-Birkenau (Oświęcim-Brzezinka) to dzisiaj największy cmentarz żydowski
na świecie. Spośród 1,5 mln zamęczonych i zamordowanych w tym obozie ludzi, około miliona stanowili
Żydzi”45. Warto zauważyć, że sformułowania takie było
wiernym odzwierciedleniem ówczesnego stanu badań
dotyczących liczby o iar Auschwitz, o czym wspomniałem.
Z kolei w podręczniku do szkoły średniej wydanym
w 1997 r. czytamy, że lokalizacja obozu w Oświęcimiu
nie była przypadkowa, ponieważ w przyszłości miał się
on stać miejscem ostatecznego rozwiązania kwestii
żydowskiej (Endlösung), czyli zagłady Żydów. Powodem tej lokalizacji były duże skupiska Żydów na terenie
Generalnego Gubernatorstwa. Chodziło zatem Niemcom o zminimalizowanie kosztów transport46. To wyraźne zestawienie przyczyn lokalizacji obozu z dużym
skupiskiem żydowskim wskazywało na rolę, jaką
Auschwitz odgrywał w zagładzie Żydów i pośrednio
mówiło też, że był on jej centrum.
Swoiste potwierdzenie tych fundamentalnych
zmian w sposobie prezentacji Auschwitz, od miejsca głównie martyrologii polskiej do martyrologii żydowskiej, znajdujemy w wydanym w 1999 r.
podręczniku Anny Radziwiłł i Wojciecha Roszkowskie-
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Zob. P. Greń, Pamięć a media. Obchody wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau w dyskursie prasowym, Kraków 2017, s. 155–182; T. Cebulski,
Auschwitz po Auschwitz. Historia, Polityka i Pamięć. Wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau 1980–2010, Kraków 2016, s. 110–117.
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A. Garlicki, S. Eden, Polsko-Izraelska Komisja Podręcznikowa. Zalecenia dotyczące podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu,
Warszawa–Jerozolima 1995.
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Na problem ten wskazują autorzy krytycznej analizy podręczników historii pod kątem wdrażania tych ustaleń, która została przygotowana przez pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie (zob. Tematyka żydowska w podręcznikach szkolnych, „Biuletyn
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1997, nr 3–4, s. 13–116).

Who were the victims of Auschwitz? The image of the Auschwitz camp in Polish history
textbooks in the years 1952–1999

Wiadomości Historyczne 4/2018

After the Second World War in Poland, the issue of Auschwitz was gradually introduced into historical education. However, the range and the sort of information depended on many political and social factors. In this
way, a specific image of the Auschwitz camp was created for propaganda purposes. According to it, the number
of victims and their ethnicity were manipulated. Consequently, in historical education, the Jewish victimhood at
Auschwitz was marginalized, while Polish and international martyrdom was highlighted. Although the situation
changed after 1989, the manner in which the Auschwitz camp should be presented in history textbooks still
arouses much controversy.
The aim of the article is to show what was the image of Auschwitz and its victims in the history textbooks
and how it has changed over the years in Poland. The author analyzes textbooks used in Polish schools in the
communist period and just after the political transformation. In this example, he shows the process of instrumentalizing history by the educational authorities and tries to answer the question of how it influenced the way
the Polish youth perceived the Holocaust.
Tłumaczył: Piotr Trojański
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ija właśnie 70 rocznica powstania państwa
izraelskiego, proklamowanego 15 maja 1948 r.
przez Dawida Ben Guriona. Deklaracja niepodległości była z punktu widzenia Żydów realizacją zapisów rezolucji Organizacji Narodów
Zjednoczonych nr 181 o podziale brytyjskiego mandatu Palestyny na dwa państwa: arabskie i żydowskie.
W owej deklaracji stwierdzono: „[...] My członkowie
Rady Ludowej, reprezentujący lud żydowski Palestyny oraz światowy ruch syjonistyczny, zebraliśmy się
dziś na uroczystym posiedzeniu, w dniu ustania brytyjskiego mandatu dla Palestyny, na mocy naturalnych
i historycznych praw ludu żydowskiego oraz uchwały
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Proklamujemy niniejszym utworzenie państwa żydowskiego w Palestynie, które nazywać się będzie Państwo
Izrael”1. Mówimy dużo o Izraelu w kontekście polityki
wobec Palestyńczyków czy zagłady Żydów w czasie
II wojny światowej, ale tak naprawdę, jak funkcjonuje
państwo Izrael, niewiele wiemy.
Żeby to zrozumieć, trzeba odpowiedzieć na kilka pytań. Głównym z nich jest pytanie, co to znaczy być Izraelczykiem? Jaki wpływ zróżnicowane społeczeństwo
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ma na kształt izraelskiego systemu politycznego?
Wreszcie: jak ten system polityczny się ukształtował?
De inicja systemu politycznego mówi, że jest to: aparat
państwowy, partie polityczne, organizacje i grupy społeczne formalne i nieformalne, uczestniczące w działaniach politycznych w obrębie danego państwa oraz
ogół zasad i norm prawnych regulujących ich wzajemne stosunki2.

Być Izraelczykiem
Odpowiedź na pytanie, kim są Izraelczycy, wydaje
się z pozoru prosta, wręcz oczywista: to inaczej Żydzi.
Jeśli jednak głębiej przyjrzymy się tej kwestii, to okazuje się, że nie jest to takie jednoznaczne. Obszar Izraela
zamieszkiwany jest również przez Arabów. To jednak
nadal uwagi ogólne, ponieważ każda z tych grup dzieli
się pod względem religijnym, kulturowym, a nawet etnicznym.
Proces tworzenia złożonego społeczeństwa rozpoczął się już w XIX w., wraz z pierwszymi migracjami
do Palestyny będącej wówczas pod wpływem Turcji
Osmańskiej. Następnie wraz z narodzinami i rozwojem
ruchu syjonistycznego3 i działalności Światowej Organizacji Żydów do Palestyny przybywali liczni osadnicy,
głównie z Europy, tak by apogeum migracji osiągnąć

Cyt. za. A. Chojnowski, J. Tomaszewski, Izrael, Warszawa 2001, s. 62–63.
A. Skorek, Żydowskie ugrupowania religijne w Państwie Izrael. Polityczna rola ortodoksyjnego judaizmu, Kraków 2015, s. 35.
3
Na temat ruchu syjonistycznego zob. więcej: R. Balke, Izrael, Warszawa 2005; R. Sosnowski, Polityka imigracyjna Izraela, Warszawa 2014;
C. Shindler, Historia współczesnego Izraela, Warszawa 2011.
2
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Premier Binjamin Netanjahu

Prezydent Izraela Re’uwen Riwlin
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Normy prawne
Ustrój Izraela wynika bezpośrednio z procesu historycznego, który doprowadził do powstania państwa.
Dominacja w ruchu syjonistycznym świeckich Żydów
spowodowała, że państwo ma charakter demokratyczny
i świecki. Jednak trudno wskazać, do jakiego modelu demokracji parlamentarnej nawiązuje6. W momencie utworzenia państwa zdecydowano się zachować dotychczasowe regulacje prawne, tak brytyjskie, jak wcześniejsze
osmańskie, z czasem zastępując je nowymi rozwiązaniami uchwalanymi przez izraelski parlament.
Obok nich funkcjonowały inne ustawy, które można nazwać parakonstytucyjnymi, dotykały bowiem istotnych
kwestii, jak wspomniana Ustawa o powrocie czy Ustawa o obywatelstwie. Ważna z punktu widzenia podstaw
ustrojowych państwa była Deklaracja Niepodległości Izraela – w niej zapisano demokratyczny charakter
państwa oraz jego zasady funkcjonowania.

Konstytucja
Konstytucja Izraela nie ma charakteru aktu
zwartego i jest to czynnik wyróżniający to państwo
na świecie. Z tworzenia jednego dokumentu (obecnie
11 ustaw stanowi podstawę systemu konstytucyjnego) zrezygnowano w 1950 r., kiedy parlament przyjął
tzw. uchwałę Harariego, mówiącą, że konstytucja będzie powstawać etapami, kolejnymi rozdziałami.
Rozwiązanie to było kompromisem, ponieważ nie
można było osiągnąć porozumienia wśród środowisk
politycznych i religijnych co do jej kształtu7. Stąd ustawy nie regulują kwestii suwerena oraz nie wskazują
zasadniczych form sprawowania władzy najwyższej
w państwie. Podstawą organizacji władz publicznych
Izraela stała się idea suwerenności narodu8, wynikająca z zapisów deklaracji niepodległości.

A. Chojnowski, J. Tomaszewski, dz.cyt., s.119.
E. Rudnik, Społeczeństwo Izraela – kim są i skąd się wzięli Izraelczycy, [w:]Państwo Izrael. Analiza politologiczno-prawna, red. taż, Warszawa
2006, s.18–19.
6
Badacze wskazują na podobieństwa do brytyjskiego, ale też amerykańskiego, francuskiego, rosyjskiego, tureckiego czy niemieckiego.
A. Skorek, dz.cyt., s. 36.
7
A. Rataj, Sąd Najwyższy Izraela jako Sąd Konstytucyjny. Przyczynek do badań nad aktywizmem sędziowskim, Kraków–Budapeszt 2016,
s. 69–71.
8
S. Bożyk, System konstytucyjny Izraela, Warszawa 2002, s. 27 i n.
5
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w czasie brytyjskiego mandatu Palestyny (1922–1948).
Powstanie państwa nie zakończyło migracji, nawet
uregulowana ona została prawnie w tzw. Prawie Powrotu 5 lipca 1950 r.4 Na podstawie tego dokumentu
każda osoba pochodzenia żydowskiego ma prawo
przybyć do Izraela i uzyskać jego obywatelstwo.
Ta ustawa miała bardzo duży wpływ na kształtowanie
się społeczeństwa i jego duże zróżnicowanie.
Ludność żydowska to ok. 80% społeczeństwa izraelskiego. Dzieli się na sabrów, czyli urodzonych w Izraelu, oraz olim – tych, którzy w wyniku migracji znaleźli się na obszarze tego państwa lub są potomkami
migrantów. Napływającą ludność dzielimy na Aszkenazyjczyków – tych przybyłych z Europy i USA władających językiem jidysz (nazywanych też zachodnimi),
oraz Sefardyjczyków, którzy określani są też Żydami
orientalnymi, wywodzą się głównie z Afryki, Azji i posługują się językiem ladino.
Migracje spowodowały mieszankę kulturowo-religijno-etniczną. Na początku lat 90. przybyli Rosjanie po upadku Związku Radzieckiego i Falaszowie
– migranci z Etiopii5. Duże zróżnicowanie od początku
było wyzwaniem dla twórców koncepcji narodowych.
Świecka ideologia syjonistyczna odpowiedziała
na pytanie, jak połączyć wszystkie te grupy, odmienne
etnicznie, kulturowo i religijnie. Myśląc w kategoriach
narodu, powrócono do języka hebrajskiego, który
miał wszystkich jednoczyć, oraz nawiązano do koncepcji ducha narodu. Za jedną z cech owego ducha uznano
religię, czyli judaizm (z podziałem na wszystkie jego
odłamy).
Odpowiedź na pytanie, co to znaczy być Izraelczykiem, jest niezmiernie ważna, bo świadomość narodowa ma ogromny wpływ na kreowanie polityki tego
państwa oraz na kształt systemu politycznego.

Dawid Ben Gurion odczytuje Deklarację Niepodległości Izraela
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Budynek Knesetu

Parlament – władza ustawodawcza
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W Izraelu funkcjonuje parlamentarno-gabinetowy system rządów. Jego kształtowanie rozpoczęło się
w wyniku debaty tuż po zakończeniu pierwszej wojny
arabsko-izraelskiej (1948–1949). Parlament izraelski
– Kneset pochodzi z wyborów: powszechnych, ogólnokrajowych, bezpośrednich, równych i tajnych. Stanowi
jedyne przedstawicielstwo całego narodu. Skład wybierany jest raz na cztery lata. Parlament jest jednoizbowy i liczy 120 członków.
Czynne prawo wyborcze mają obywatele, którzy
ukończyli 18 lat, bierne zaś przysługuje osobom mającym co najmniej 21 lat. Kneset jest wybierany w wyborach ogólnokrajowych, co oznacza, że terytorium całego kraju stanowi jeden okręg wyborczy. Wszystkich
120 posłów wybiera się z list krajowych. Takie rozwiązanie – brak podziału kraju na okręgi wyborcze wyróżnia izraelski system wyborczy. Kandydatów na posłów
mogą zgłaszać wyłącznie partie polityczne i to tylko te,
które deklarują, że nie nawołują do rasizmu, nie kwestionują istnienia państwa izraelskiego jako państwa
żydowskiego, nie podważają jego demokratycznego
charakteru9.
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Władza wykonawcza
Władza wykonawcza sprawowana jest przez rząd
i prezydenta. Dominuje jednak rząd, na czele z premierem. Rząd izraelski jest zawsze koalicją. Wynika
to z proporcjonalnego systemu wyborczego oraz niskiego progu, który partia musi osiągnąć, aby brać
udział w podziale mandatów – obecnie wynosi on
3,25%. Premiera powoływano wyłącznie spośród parlamentarzystów. Formował rząd, po uprzedniej desygnacji na stanowisko przez prezydenta. Premier przedstawiał skład i planowaną politykę rządu w Knesecie,
po uzyskaniu wotum zaufania przystępował do pracy.
W latach 1992–2001 obowiązywał inny tryb wyboru
premiera – pochodził z wyborów powszechnych i bezpośrednich. Uważano, że wzmocni to jego rolę, będzie
miał silną legitymizację do rządzenia oraz wzmocni
9

pozycję rządu jako takiego10.
Niestety tak się nie stało
i powrócono do wcześniejszego sposobu wyłaniania
szefa rządu przez parlament. Rząd realizuje politykę zagraniczną i wewnętrzną państwa. Do kompetencji
rządu należą wszystkie, które nie są zastrzeżone dla innych organów.
Prezydent
wybierany
jest w wyborach powszechnych na siedmioletnią Mapa Izraela
kadencję, bez możliwości
reelekcji. Jego kompetencje sprowadzają się do funkcji reprezentacyjnych. Prezydent podpisuje ustawy
(kontrasygnata premiera lub ministra), otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranego parlamentu, ma prawo łaski oraz może powoływać urzędników państwowych i sędziów. Cieszy się powszechnym autorytetem
i zaufaniem.

Władza sądownicza
Sądownictwo jest zdominowane przez sądy powszechne i szczególne (głównie sądy religijne). Najwyższym
organem sądowniczym jest Sąd Najwyższy, obok niego funkcjonują sądy okręgowe i sądy pokoju. Sąd Najwyższy jest pozostałością po okresie mandatowym. Na
początku w jego skład wchodziło 5 sędziów, dziś liczy 1511.

Instytucje państwowe
– nadzór nad sprawami religijnymi
Instytucje, które są elementem sytemu politycznego, mają proweniencję zarówno religijną, jak i świecką. Cechą charakterystyczną sytemu izraelskiego jest
obecność instytucji państwowych zajmujących się
sprawami religijnymi. Należą do nich Naczelny (Główny) Rabinat, Ministerstwo Religii, rady religijne i sądy
religijne.

G.S. Mahler, Kneset parlament w systemie politycznym Izraela, Warszawa 1996, s. 60–73.
Takie rozwiązanie zastosowano jedynie trzy razy. Premierami zostali w 1996 r. Benjamin Netanjahu, w 1999 r. Ehud Barak, w 2001 r.
Ariel Szaron.
11
A. Rataj, dz.cyt., s.129.
10

Na system polityczny Izraela wpływa cała sfera kulturowo-religijna związana z judaizmem. Wprawdzie
12

Partie polityczne
Kolejny element systemu politycznego stanowią
partie polityczne. W Izraelu system partyjny jest odbiciem zróżnicowanego społeczeństwa. Partie dzielą się
na religijne i świeckie. Jest ich bardzo dużo. Ogólnie
można wyodrębnić pięć rodzin izraelskich partii politycznych: lewicowe, centrowe, religijne, prawicowe
i arabskie.
Jeśli chodzi o partie lewicowe, to od czasów mandatu brytyjskiego ich wpływy są najsilniejsze. Reprezentantami tej grupy są Izraelska Partia Pracy14 i Merec
(Energia)15. Są to partie, które tworzyły podstawy państwa i godzą się na demokratyczny system polityczny.
Mają dużą grupę wyborców, co przekłada się na liczbę miejsc w Knesecie i zdolność do formowania rządu.
Partie lewicowe uznają, że bezpieczeństwo Izraela
zależne jest od procesu pokojowego z Palestyńczykami. Opowiadają się za wznowieniem negocjacji oraz
respektują zasadę „ziemia za pokój”16.
Partie centrowe w Izraelu cechują się słabością,
nie potra iły skupić wokół siebie wyborców. Pierwsze partie centrowe (Ogólni Syjoniści, Partia Postę-

W zależności od okresu nosiło różne nazwy.
A. Skorek, dz.cyt., s. 65–66. W 1930 r. doszło do zjednoczenia ugrupowań lewicowych w Mandacie Palestyny i powstała Partia Robotników Ziemi Izraela (Mapai) – odgrywała ona wiodącą rolę na izraelskiej scenie politycznej tuż po proklamowaniu niepodległości. W 1968 r.
partia ta połączyła się z mniejszymi, tworząc Partię Pracy – MAI.
14
W 1948 r. w wyniku rozłamu w Mapai powstała Zjednoczona Partia Robotników – Mapam. W 1992 r. połączyła się z Ruchem Obywatelskim oraz Zmianą i powstało Merec.
15
K. Chaczko, System partyjny Izraela w świetle podziałów socjopolitycznych, Wrocław 2011, s. 51–54.
16
Bezpośrednio związana z myślą W. Żabotyńskiego.
13
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Religia

w prawodawstwie izraelskim nie ma bezpośrednich
nawiązań do prawa religijnego, funkcjonują niektóre
rozwiązania będące elementami Halachy. Jednak są
zwyczaje i elementy, które na stałe weszły do życia codziennego obywateli, jak przede wszystkim pochówki.
O nich decydowały instytucje religijne, sądy i rady rabiniczne. W ten sposób ograniczano pozostałym obywatelom Izraela możliwość pochowku zgodnego z ich
wyznaniem.
Istotną kwestią pozostaje sprawa szabatu – szóstego dnia tygodnia wolnego dla ortodoksyjnych Żydów od pracy. W nowo powstałym państwie został
zawarty pewien rodzaj kompromisu między Żydami
syjonistami i środowiskami religijnymi ortodoksyjnymi, stąd zasady i obrządek charakterystyczny dla judaizmu przeniknął do przestrzeni świeckiej państwa.
Szabat nie jest jednak pieczołowicie przestrzegany,
czego przykładem jest działanie hipermarketów, które
wolą płacić kary i być otwarte przez siedem dni w tygodniu. Mieszkańcy nie godzą się też na ograniczanie
ruchu na ulicach zamieszkanych przez ortodoksyjnych
Żydów. Niemniej jednak ustawodawstwo mówi o wolnych dniach i świętach państwowych, które pokrywają się ze świętami religijnymi. Wszędzie spotkamy
się także z żywnością koszerną, co wynika z decyzji
podjętej jeszcze przez pierwszego premiera Dawida
Ben Guriona13.
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Naczelny (Główny) Rabinat to pozostałość
z okresu Osmańskiej Turcji. Reprezentował wówczas
Żydów sefardyjskich. Po przejęciu tego obszaru przez
Brytyjczyków instytucję zachowano, wzmacniając ją
o struktury Rady Rabinicznej i rabinatów lokalnych.
Starano się, aby w nich byli reprezentowani Żydzi
sefardyjscy i aszkenazyjscy. Rabinat został przyjęty
w 1948 r. i stał się instytucją pośredniczącą między
strukturami państwowymi a elitami religijnymi.
Został zdominowany przez wyznawców judaizmu
ortodoksyjnego. Kompetencje tego gremium sprowadzały się do tego, że miało rozstrzygać wszystkie kwestie związane z interpretacją prawa żydowskiego,
czyli Halachy.
Ministerstwo Religii12 ma za zadanie udzielanie
wsparcia i koordynowanie działalności instytucji religijnych. Stoi na straży prawa każdego obywatela
do wolności religijnej, zapewnia swobodę kultu i zaspokajanie potrzeb duchowych. Finansowo wspiera uczelnie talmudyczne i budowę synagog, mykw,
współpracuje z lokalnymi radami religijnymi, promuje szereg działań o charakterze religijnym: naukę
Tory, uroczystości religijne, podtrzymywanie więzi
z diasporą, prowadzi również nadzór nad sądownictwem rabinicznym.
Rady religijne mają w Izraelu specy iczny charakter, ponieważ na ich kształt osobowy wpływa Ministerstwo Religii. Rady odpowiedzialne są za prowadzenie rytualnych łaźni, decydują o koszerności czy
rabinatach lokalnych, odpowiadają za synagogi i inne
budynki religijne oraz pełnią funkcje administracyjne,
takie jak rejestracja ślubów, rozwodów czy organizacja
pochowków. Od 1999 r. ich członkowie o icjalnie stali
się urzędnikami państwowymi, składając deklarację
lojalności wobec państwa Izrael i jego prawa.
Sądy religijne dopełniają obrazu instytucji religijnych w systemie politycznym. Podobnie jak instytucja Naczelnego (Głównego) Rabinatu są pozostałością
z okresu mandatowego. Każde z wyznań ma odrębne
sądy religijne. Sądy rabiniczne otrzymały w państwie
Izrael kompetencje rozstrzygania kwestii dotyczących
ślubów, rozwodów oraz innych kwestii, np. alimentów, testamentów, spadków, mogły orzekać wyłącznie
za zgodą wszystkich stron. Sędziowie dla Żydów, Druzów i muzułmanów powoływani są przez prezydenta
Izraela.
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powa) koncentrowały się na kwestiach ekonomicznych. W 1974 r., po IV wojnie arabsko-izraelskiej,
utworzona została partia Zmiana. Tworzyła w latach
1992–1997 koalicję wyborczą z Mapam. Obecnie
Zmiana nie istnieje. Jej miejsce na scenie politycznej
zajęła utworzona w wyniku rozłamu w prawicowej
partii Likud w 2005 r. Kadima. Partia powstała z inicjatywy Ariela Szarona. Reprezentowała umiarkowane podejście do kwestii dialogu z Palestyńczykami. W 2006 r. z jej ramienia premierem został Ehud
Olmert. Pojawienie się tej partii zachwiało podziałem
na prawicę i lewicę.
Partie religijne, które zadomowiły się na stałe
w systemie politycznym Izraela, stanowią wyjątkowy
obraz. Trudno jasno określić ich program, łączy je niewątpliwie akceptowanie judaizmu w przestrzeni
politycznej. Przedstawicielami są członkowie partii
Mafdal, czyli Narodowej Partii Religijnej, wywodzącej
się z nurtu religijnego w syjonizmie. Związek Izraela
powstały na początku XX w. odżegnywał się od koncepcji syjonistycznych, stawiał na powstanie państwa
zgodnie z ideami judaizmu. Ale dostosował się po
1948 r. do warunków demokratycznych. Ostatnia
znacząca partia religijna to Sefardyjscy Strażnicy
Tory-Szas wywodząca się ze Związku Izraela. Partie
niejednoznacznie prezentują program, zaliczane są
do partii małych, ale często uczestniczą w koalicjach
rządowych.
Po prawej stronie sceny politycznej dominuje
Likud, którego korzenie tkwią w ruchu syjonistycznym. Powstała ona w 1973 r. po licznych metamorfozach17. Partia popiera koncepcje budowy Wielkiego Izraela, czyli ekspansję terytorialną, opiera
bezpieczeństwo Izraela na sojuszu z USA, neguje
możliwość współpracy z Palestyńczykami. Warto
zwrócić uwagę na partię Nasz Dom Izrael, powstałą
w 1999 r., w związku z migracjami Żydów ze Związku Radzieckiego. Jej przywódcą jest Avigdor Liber17
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man, postać znacząca w Izraelu, który jest zwolennikiem twardej polityki wobec Palestyńczyków 18.
Partie arabskie należą do najsłabiej reprezentowanych w parlamencie izraelskim. Wprawdzie Arabowie
stanowią 18% ludności państwa, jednak nie przekłada
się to na udział w sprawowaniu władzy. Dzieje się tak
głównie z powodu niskiego poparcia, wynikającego
z przejmowania tego elektoratu przez inne partie oraz
niewielkiego udziału tej społeczności w głosowaniu.
Główne ugrupowania to: Hadasz, Raam, Balad.

Między religią a syjonizmem
System polityczny Izraela19 cechuje się dużą złożonością i wynika z podziałów społecznych – tych
z przeszłości i tych współczesnych. Przebiegają one
na kilku płaszczyznach: narodowościowej – na linii
Żydzi–Arabowie; religijnej – Żydzi świeccy, ortodoksyjni, religijni syjoniści, reformowani, konserwatywni,
muzułmanie, chrześcijanie; etnicznej – Sefardyjczycy,
Aszkenazyjczycy, Żydzi z byłego ZSRR, Żydzi z Jemenu,
Maroka, Iraku, Etiopii, Indii. Te podziały można rozszerzyć na kwestie ekonomiczne, polityczne czy wreszcie ideologiczne. Wszystko to powoduje, że w ramach
sytemu politycznego trzeba było wypracować mechanizm osiągania kompromisu.
Ben Gurion wypracował go między dwoma światami:
religijnym i syjonistycznym. Wzmocnił rolę judaizmu
w państwie, akceptując odwołania do spuścizny historycznej i religijnej. To miało być czynnikiem spajającym
społeczeństwo. Jednak jak się wydaje, uprzywilejowało wyznawców judaizmu w stosunku do innych religii.
Obecność w systemie religijnych instytucji państwowych,
sądów religijnych świadczy o roli religii. Ponadto na stabilność systemu wpływ ma podział na linii Żydzi–Arabowie. Rozdrobniona scena polityczna, która cechuje ten
system, jest również odbiciem podziałów społecznych.
Cechą charakterystyczną systemu jest także brak konstytucji w postaci zwartego aktu normatywnego.

K. Chaczko, dz.cyt. s. 55–58.
Część badaczy wskazuje, że ma on cechy sytemu konsocjonalnego.

The political system of Israel
Israel modern state was proclaimed on 15th May 1948 by David Ben-Gurion, when British Mandate ended.
The Israeli political system reflects the country’s complex social mosaic: Jewish (the Ashkenazim – Jews of European or American origin; Oriental Jews – Jews of African or Asian origin, Arabs (who are mostly Muslims, but
also Christians and Druzes). Israel is parliamentary democracy. Major institutions are the presidency, the Knesset
(parliament), the government and the judiciary. Knesset is the legislative body. Prime minister is elected by
Knesset and he is head of government, and leader major party in parliament. Israel’s major parties are Kadima,
Likud, Yisrael Beytenu (Avigdor Liberman founded), and Labor Party.
Tłumaczyła: Magdalena Pogońska-Pol

Natalia Ciszewska
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Punkt kontrolny w pobliżu Abu Dis, miasta w Autonomii Palestyńskiej

Hezbollah stworzył panujący trend,
który jest kontynuowany przez Palestyńczyków (Hamas). Zmiana wynika
z tego, że dzięki takiemu rozwiązaniu oba ugrupowania mogły zyskać
na sile i stać się równorzędnym
przeciwnikiem Izraela.

Narodziny Hezbollahu
U źródeł powstania Hezbollahu
leżą relacje łączące Liban z Izraelem. Po ogłoszeniu niepodległości
przez Izrael w 1948 r. Liban z innymi państwami arabskimi wystąpił
przeciwko niemu zbrojnie. Porażka
państw arabskich spowodowała masowe uchodźctwo Palestyńczyków,
którzy osiedlali się także w kraju
cedrów, tworząc niejako państwo
w państwie3. Wpłynęło to na pogorszenie stosunków izraelsko-libańskich, ponieważ pomoc Palestyńczykom była interpretowana jako
niechęć wobec Żydów. Działalność
Palestyńczyków w południowym Libanie coraz bardziej wymykała się
spod kontroli władzom państwowym,
dlatego też Izrael postanowił wyko-

rzystać sytuację i walczyć z Organizacją Wolnej Palestyny (OWP) na terytorium innego państwa4.
Duże znaczenia miało to, że Liban,
będący państwem wielowyznaniowym i jednocześnie politycznie słabym, ulegał wpływom silniejszych
sąsiadów, zwłaszcza Syrii i Iranu.
Kiedy w 1982 r. Liban pogrążył
się w chaosie i stał się areną walk
o wpływy obcych krajów, działania
podjął także Izrael, rozpoczynając
operację „Pokój dla Galilei”.
Organizacją, która zaczęła operować w miejsce obozów palestyńskich w południowym Libanie, był
Hezbollah, ugrupowanie szyickie
powołane i utrzymywane przez Iran.
Hezbollah stał się przeciwnikiem
o wiele silniejszym niż Palestyńczycy, ponieważ w tym przypadku
spoiwem organizacji nie jest narodowość, lecz religia, islam w wydaniu
szyickim. Oﬁcjalnie powstanie Hezbollahu datuje się na 1982 r., czyli
początek procesu jednoczenia wokół
rewolucji szyickiej oraz walki z Izraelem. Co istotne, jeszcze przed agre-

P. Guła, Terroryzm międzynarodowy w tym islamski, Szczytno 2009, s. 23.
I. Witkowski, Supertajne bronie islamu, Warszawa 1999, s. 95–98.
R.P. Depczyński, Siły Pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych, Gdynia 2012, s. 156.
J. Haber, Hezbollah, Warszawa 2001, s. 48.

19

Wiadomości Historyczne 4/2018

Powszechnie terroryzm islamski
postrzega się jako element charakterystyczny dla regionu Bliskiego
Wschodu. Jednak islam to nie tylko
religia, lecz także system społeczny, który od 14 stuleci normuje
indywidualne i grupowe stosunki
oraz osobiste zasady postępowania
w życiu codziennym1. Przez swoich
wyznawców jest zatem traktowany
jako nauka, kultura i historia ich
cywilizacji. Terroryzm islamski kojarzy się głównie z Bliskim Wschodem,
co jest pewnym zafałszowaniem,
gdyż zjawisko to jest żywe również
w Afryce, na Dalekim Wschodzie
oraz w Europie, czyli wszędzie tam,
gdzie znajdują się duże społeczności
muzułmańskie, zwłaszcza gdzie idzie
to w parze z biedą lub problemami
społecznymi2. Nie można jednak zaprzeczyć, że kolebką terroryzmu islamskiego jest Bliski Wschód.
Tradycje zamachów terrorystycznych obecnego typu, tj. zamachów w postaci pułapek, sięgają
na Bliskim Wschodzie przynajmniej
połowy XX w. i walk o powstanie
oraz przetrwanie Izraela. W pierwszym przypadku zamachy bombowe
były elementem walki niektórych
organizacji żydowskich i arabskich
z Brytyjczykami, w drugim – wiążą
się głównie z konﬂiktem żydowsko-arabskim od powstania Izraela aż
do chwili obecnej. Współcześnie
jednak bliskowschodnie organizacje
terrorystyczne zmieniły swój modus
operandi. Dzięki ewolucji, jaką przeszły, coraz bardziej przypominają
partie polityczne o szerokim zapleczu socjalnym aniżeli jedynie ugrupowania ekstremistyczne. To właśnie
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Od organizacji terrorystycznej
do partii politycznej, czyli o procesie
upolityczniania się Hamasu i Hezbollahu
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sją izraelską na terytorium Libanu
pojawiła się licząca ok. 1500 członków grupa Strażników Rewolucji
Irańskiej, których zadaniem było wyszkolenie Libańczyków do walki oraz
rozprzestrzenienie wśród nich idei
islamskiej rewolucji5.
Początkowo Hezbollah rozszerzał
działalność i werbował sympatyków
ze swojego centrum w Ba’lbek.
„Komfort” działania Hezbollahu wynikał z wojny w Libanie oraz faktu, że
Ba’lbek znajdował się poza okupacją
izraelską, dzięki czemu był doskonałym miejscem na schronienie i przygotowanie operacji zbrojnych. Podstawowym celem organizacji była walka
zbrojna z Izraelczykami oraz z kontyngentami międzynarodowych sił
zbrojnych. Akcje wymierzone w obce
wojska miały swoją podstawę ideologiczną, ściśle związaną z doktryną
Chomeiniego, mając za cel wyeliminowanie obecności obcych wpływów
ze świata islamu.

Początki Hamasu
Hamas jest starszą organizacją niż
Hezbollah. Początków ugrupowania
można doszukiwać się już w latach
30. XX w. i powstaniach antybrytyjskich w Mandacie Palestyńskim6. Hamas wywodzi się z ruchu
Braci Muzułmanów, którzy w latach
40. stworzyli struktury organizacyjne
w Palestynie. Stowarzyszenie szybko
stało się największą organizacją
skupiającą Palestyńczyków w Streﬁe Gazy i na Zachodnim Brzegu
Jordanu. W tym czasie, szczególnie
na Zachodnim Brzegu, Bracia Muzułmanie nie nawoływali bezpośrednio
do antyizraelskiej przemocy, co zapewne wynikało z braku zbrojnego
skrzydła, lecz wzywali do odnowy
życia zgodnie z zasadami islamu.
Motywowało to jednak wielu fundamentalistów do uciekania się do działań terrorystycznych7.
5

Ważnym czynnikiem, który zaważył
na utworzeniu Hamasu, była przegrana państw arabskich w wojnie
sześciodniowej w 1967 r. Miała
ona ogromny wpływ na postawę
Palestyńczyków, którzy doświadczyli
ﬁaska polityki państw arabskich wobec „sprawy palestyńskiej”8. Andrea
Nusse podkreśliła, że ten „moralny
kryzys”, spowodowany militarną porażką państw arabskich, doprowadził
do samokrytycyzmu społecznego oraz
poszukiwania alternatywnej ideologii9. Skierowało to dużą część Palestyńczyków, zniechęconych hasłami
nacjonalizmu arabskiego, w stronę
tradycji islamskiej i reprezentujących ją ugrupowań.
Choć w latach 70. XX w. nastąpiło apogeum palestyńskiego terroryzmu nacjonalistycznego, czy nawet
nacjonalistyczno-lewicowego, to jednak
fundamentaliści na terytoriach okupowanych oraz w sąsiednim Egipcie
rozpoczynali powolny proces umacniania swojej pozycji w społeczeństwie.
W tym czasie dokonała się także rewolucja w Iranie, która wywarła ogromny wpływ na nastroje Palestyńczyków.
Mimo antagonizmów sunnicko-szyickich polityka Chomeiniego wpłynęła
na radykalizację nastrojów w całym
regionie Bliskiego Wschodu, w tym
na terenach okupowanych.
W 1979 r., jako przybudówka
Centrum Islamskiego, powstała nowa
organizacja – Chwała Bojowników
Świętej Wojny (Madżd al-Mudżahidin), która była bezpośrednią poprzedniczką Hamasu10. Zwolennicy
islamskiego fundamentalizmu stanowili już liczącą się siłę w palestyńskim społeczeństwie. Najsilniejszy
wpływ wywierali na biedną i przeludnioną Strefę Gazy, gdyż tam najłatwiej było dotrzeć z radykalnymi
hasłami religijnymi11. W tym czasie
terytoria okupowane były miejscem
niespotykanego wzrostu demogra-

ﬁcznego. Pod koniec lat 80. ponad
2/3 ludności stanowili ludzie młodzi poniżej 30, a prawie połowa
– poniżej 15 roku życia12. Rosnące
bezrobocie i pogłębiająca się pauperyzacja społeczeństwa pchała
młodych ludzi w ramiona fundamentalizmu. „Czysty” nacjonalizm
bez religijnych konotacji, reprezentowany przez OWP i jej frakcje, zyskiwał coraz mniej popleczników.
Wydarzenia w Libanie dodatkowo
były przykładem zwycięskiej walki religijnych bojowników z okupantem
izraelskim za pomocą metod terrorystycznych. W takich warunkach
narodziła się nowa organizacja,
która swoje powołanie do życia zawdzięczała dwóm istotnym wydarzeniom. Pierwszym był wypadek
samochodowy w Streﬁe Gazy (8 XII
1987), w pobliżu izraelskiego punktu
kontrolnego w Erez, kiedy izraelska
ciężarówka staranowała samochód
osobowy z Palestyńczykami13. Następnego dnia pojawiła się plotka, że
nie był to zwykły wypadek drogowy,
lecz celowy akt przemocy skierowany
przeciw ludności palestyńskiej. Środowisko palestyńskie zaczęło wrzeć
i buntować się przeciwko żydowskiej
okupacji. Wojsko izraelskie zostało
skierowane do zaprowadzenia spokoju, jednakże używało ostrej amunicji, co dodatkowo zaogniło sytuację.
Stało się więc oczywiste, że wybuchu
arabskiego powstania (intifady)
nie da się powstrzymać. W wyniku
nieszczęśliwego zdarzenia nastąpiła
reakcja łańcuchowa – ludność palestyńska uzyskała bezpośredni powód
do zamanifestowania swojego niezadowolenia wobec izraelskiej okupacji, które przerodziło się w arabskie
powstanie, tzw. rewolucję kamieni14.
Drugim czynnikiem był brak realnej siły ze strony jakiejkolwiek liczącej się organizacji palestyńskiej, która
mogłaby pokierować powstaniem

Tamże, s. 83.
E. Webman, Anti-semitic motifs in the ideology of Hizballah and Hamas, Tel Aviv 1994, s. 11.
7
Tamże, s. 13.
8
A. Krawczyk, Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych na obszarze Izraela w drugiej połowie XX wieku, Toruń 2013, s. 195.
9
A. Nusse, Muslim Palestine: The Ideology of Hamas, Harwood 1997, s. 97.
10
A. Krawczyk, dz.cyt., s. 201.
11
U. Huppert, Izrael w cieniu fundamentalizmów, Warszawa 2007, s. 23.
12
Tamże, s. 24.
13
A. Krawczyk, dz.cyt., s. 204.
14
M. Levitt, Hamas – polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, Kraków 2008, s. 9.
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Czynniki
Etymologia nazwy

Hezbollah
Partia Boga

Rok powstania
Idea/charakter organizacji

1982
antyizraelski, szyicki ruch oporu

Założyciel/-e

Mohammed Hussein Fadlallah

Podstawowy cel
Stosunek do Izraela
Metody działania
Pozycja polityczna

rozprzestrzenianie islamskiej rewolucji
antysyjonizm
samobójcze zamachy bombowe, porwania
samolotów, ostrzały rakietowe
większość w rządzie; obsadza
18 na 30 ministerstw od 2011 r.

Hamas
zapał, entuzjazm, akronim w języku
arabskim od słów Islamski Ruch Oporu
1987
zbrojny Dżihad
Ahmed Yassin,
Abdel Aziz al-Rantissi, Mahmud Zachar
ustanowienie państwa palestyńskiego
antysyjonizm i antysemityzm
samobójcze zamachy bombowe, porwania
zakładników, zasadzki na izraelskie patrole
współtworzy z Fatahem rząd Autonomii
Palestyńskiej
Źródło: Opracowanie własne.

w pierwszym jego etapie. Co więcej,
organizacje te (jak np. Fatah) zostały
zaskoczone jego wybuchem, a kierownictwo tych ugrupowań w przeważającej części znajdowało się poza granicami Izraela i terytoriów okupowanych.
Po opuszczeniu Libanu kierownictwo
OWP (wraz z liderami Fatahu) przeniosło się do Tunisu15. Minęło kilka
tygodni, aż kontrolę nad intifadą przejęli ludzie podlegli Jasirowi Arafatowi.
Na przełomie 1987 i 1988 r.
powstała fundamentalistyczna organizacja – Islamski Ruch Oporu
(Harakat al-Muqawama al-Islamijja).
W skróconej wersji nazwę ugrupowania przedstawia się jako Hamas,
co po polsku oznacza „Zapał”, „Gorliwość” lub „Odwaga”16. Decyzja o jego
założeniu miała zapaść już w pierwszym dniu intifady, w czasie spotkania
siedmiu religijnych ekstremistów17.
Na czele stanął Ahmed Jasin, który
od tego momentu zajmował stanowisko Głównego Przewodniczącego18.

Ewolucja Hezbollahu

15

kach była postrzegana jako dość luźny twór, bez skomplikowanej siatki
zależności i hierarchicznego podporządkowania22. Jak się okazało, było
to założenie błędne, wykreowane
celowo przez głównodowodzących
ruchem. W rzeczywistości najwyższe
organy wykonawcze Hezbollahu
zostały rozdzielone między Madżlis
al-Szura (ciało doradcze), kierowane
przez 12 wysokich rangą duchownych, odpowiedzialnych za ustalanie
taktyki działań oraz nadzorowanie
ogólnej aktywności Hezbollahu w Libanie, oraz Madżlis al-Karar (Zgromadzenie Decydujące), kierowane
przez Muhammada Husajna Fadlallaha i składające się z 11 innych duchownych odpowiedzialnych za sprawy strategiczne. W Madżlis al-Szura
istnieje siedem wyspecjalizowanych
komisji zajmujących się sprawami
ideologicznymi, ﬁnansowymi, wojskowymi, politycznymi, sądowymi,
informacyjnymi oraz społecznymi23.
Specyﬁka regionu bliskowschodniego determinuje charakter Partii
Boga. Balansuje ona między organizacją terrorystyczną a partią
polityczną, jednak obecnie bardziej
ciąży w stronę polityki niż partyzanckiej walki z Izraelem. Hezbollah

Tamże, s. 10.
M. Warschawski, Izrael i polityka planowego zniszczenia, Warszawa 2008, s. 30.
17
A. Higgins, How Israel Helped to Spawn Hamas, http://www.wsj.com/articles/NA_WSJPUB:SB123275572295011847 (dostęp: 17.04.2017).
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M. Levitt, dz.cyt., s. 10.
19
Informacje zawarte na stronie Izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/Terrorism/Hizbullah/Pages/Hezbollah-International-terrorist-organization.aspx (dostęp: 19.04.2017).
20
Informacje ze strony internetowej stacji FOX News.
21
http://www.foxnews.com/story/2006/07/13/fast-facts-hezbollah/ (dostęp: 19.04.2017), tłum. własne.
22
E. Cody, M. Moore, The Best Guerrilla Force in the World, Washington Post Foreign Service 2006.
23
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/08/13/AR2006081300719.html?nav=rss_world (dostęp: 19.04.2017).
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Dzięki rozbudowanemu zapleczu
socjalnemu Hezbollah zdołał osiągnąć silną pozycję na tamtejszej
scenie politycznej. Obecnie oﬁcjalnie Partia Boga obsadza 18 na 30

stanowisk ministerialnych. W stosunku do pozostałych stanowisk
podejrzewa się, że zajmują je osoby
związane z ugrupowaniem, aczkolwiek nieprzyznające się do zależności19. Należy prześledzić sposób udzielania pomocy Libańczyków przez
Hezbollah, gdyż jak zauważył amerykański think tank Council on Foreign
Relations: „Hezbollah jest głównym
dostawcą usług socjalnych, buduje
szkoły oraz szpitale, a także organizuje pomoc przy pracach związanych
z rolnictwem dla tysięcy libańskich
szyitów”20. Podejmowane inicjatywy
na rzecz poprawy jakości życia są
świadczone wyłącznie zwolennikom
organizacji, w szczególności szyitom. Jednakże nie można odmówić
uznania dla Sekretarza Generalnego
Partii Boga – Hassana Nasrallaha,
który miał szczególny wpływ na zbudowanie siatki usług socjalno-edukacyjno-opiekuńczych. Zainicjował
np. świadczenie zapomóg i zasiłków
dla rodzin, które straciły swoich bliskich walczących w szeregach Hezbollahu czy bezpłatną edukację dla
dzieci zmarłych bojowników21.
Interesująca wydaje się również
organizacja wewnętrzna ugrupowania. Partia Boga w swoich począt-

WOS w teorii i praktyce

Nazwa organizacji

WOS w teorii i praktyce

Flaga i logo Hezbollahu

Logo Hamasu

22
Mapa Izraela

nie rezygnuje jednak z możliwości
powrotu do stosowania terroru.
Może mieć to źródło w tym, że Izrael
obawia się konﬂiktów asymetrycznych, gdyż są one trudne do przewidzenia i niosą za sobą poważne zagrożenia oraz często ogromne straty.
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Upolitycznianie się Hamasu
Istotnym wydarzeniem, które odzwierciedlało polityczne dążenia Hamasu, było wygranie przez niego
wyborów parlamentarnych w Autonomii Palestyńskiej w 2006 r.
z wynikiem 76 mandatów na 13224.
Ku zaskoczeniu: ani przemoc, ani
liczba oﬁar (szacuje się, że od początku istnienia organizacji w przeprowadzonych przez nią zamachach
zginęły 603 osoby, a 2906 zostało
24

rannych25), ani ostrzeżenia przed
wprowadzeniem autorytarnych rządów wyznaniowych nie przeszkodziły
Islamskiemu Ruchowi Oporu przed
odniesieniem pierwszego historycznego zwycięstwa w oﬁcjalnych
wyborach parlamentarnych nadzorowanych przez zagranicznych obserwatorów. Nie sprawdziły się też
obawy analityków i obserwatorów
sceny politycznej, że Hamas ulegnie
dalszej radykalizacji, że będzie blisko współpracował z Syrią i Iranem
przeciwko Izraelowi i wreszcie, że
wzrośnie liczba zamachów terrorystycznych.
Warto zastanowić się nad kryteriami postrzegania ruchu w kategorii
organizacji terrorystycznej lub politycznej. Organizacją terrorystyczną
jest taka, która w sposób zaplanowany i bezprawny stosuje przemoc jako
metodę walki o wpływy w polityce
oraz która przez swoją działalność
zamierza wywołać strach i wymu-

sić ustępstwa26. Partią polityczną
nazwiemy dobrowolną organizację,
występującą pod określoną nazwą,
stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym przez wywieranie
metodami demokratycznymi wpływu
na kształtowanie polityki państwa
lub sprawowanie władzy publicznej27. Czy zatem partia polityczna
może być jednocześnie organizacją terrorystyczną oraz czy rząd
państwa posługującego się terrorem można określić mianem rządu
terrorystycznego?
Analizując cechy organizacji terrorystycznej w odniesieniu do Hamasu,
nie można mówić o spełnieniu przez
Islamski Ruch Oporu wszystkich kryteriów28. W wyniku jego działań zginęło
wiele osób, a USA i Izrael traktują
Hamas jako organizację terrorystyczną (Unia Europejska w grudniu
2014 r. przestała podzielać ów pogląd), jednakże fundamentalistyczne organizacje terrorystyczne mają
to do siebie, że nie uczestniczą w oﬁcjalnym życiu politycznym swojego kraju, nie mają prawomocnego
programu politycznego, w którym
postulują zmiany społeczne, zbrojnego skrzydła nie używają do ochrony
członków rządu, ale do walki ze swoimi wrogami i wreszcie najczęściej nie
sprawują władzy w państwie29.
Jeśli Hamas nie jest organizacją
terrorystyczną, a sprawuje władzę
na terytorium, na którym działa,
to czy możliwe jest zaliczenie go
do partii politycznych? W rozumieniu zachodnim na pewno nie, ale trzeba mieć na uwadze specyﬁkę regionu
bliskowschodniego. Trudno w jednoznaczny sposób określić charakter
Hamasu. Można stwierdzić, że obecnie znajduje się on na granicy między
organizacją, która stosowała terror,
a partią polityczną, która wykorzystuje wszelkie środki, aby osiągnąć swoje
cele, w tym zdobyć niepodległość dla
Palestyńczyków.

E. Azani, Hezbollah: The Story of the Party of God: From Revolution to Institutionalization, New York 2011, s. 217.
M. Ranstorp, Hizb’allah in Lebanon: The Politics of the Western Hostage Crisis, New York 1997, s. 97.
26
W. Grabowski, Hamas-Fatah. Nowa rzeczywistość powyborcza, [w:] Palestyna. Polityka – Społeczeństwo – Kultura, red. I. Kończak, M. Woźniak,
Łódź 2009, s. 56.
27
Tamże.
28
International Crisis Group, Enter Hamas: The challenges of political integration, Middle East Report, nr 49, Styczeń 2006, s. 29, http://www.
crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Israel%20Palestine/Enter. (dostęp: 20.04.2017).
29
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, Dz.U. 1997 nr 98 poz. 604.
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Hamas – Hezbollah – Izrael
Jednym z następstw powstania
państwa Izrael było utworzenie
Hezbollahu i Hamasu. Na agresję
odpowiada się często tym samym,
dlatego też polityka silnej ręki, prowadzona przez Izrael, zaowocowała
buntem i radykalizacją postaw Libańczyków oraz Palestyńczyków.
To z kolei doprowadziło do powołania obu fundamentalistycznych ruchów. Agresja to nie tylko problem
agresora30. Do walki potrzebne są
co najmniej dwie strony. Rzadko jest
tak, że tylko jedna z nich odpowiada
za pojawienie się konﬂiktu. Mimo że
obecnie oba ugrupowania terrorystyczne mogą być traktowane przez

Izrael jako podmioty polityczne,
to prowadzenie pertraktacji jest trudne, a często nawet niewykonalne.
Wydaje się, że konﬂikt między
Izraelem a omawianymi organizacjami nie jest możliwy do rozstrzygnięcia, gdyż jego źródłem
jest ideologia, z którą najtrudniej
walczyć. Zarówno Hamas, jak i Hezbollah ciągle nie mogą pogodzić
się z faktem, że państwo Izrael
nie jest tworem tymczasowym
i zajęło ważne oraz stałe miejsce
na mapie Bliskiego Wschodu. Rozgrywki toczące się między poszczególnymi graczami regionu są trudne
do zdeﬁniowania i przewidzenia,
gdyż tamtejsze warunki są bardzo
dynamiczne, a w miarę upływu
czasu pojawiają się nowe czynniki,
które przemawiają raz za jedną, raz
za drugą stroną.
Patrząc z szerszej perspektywy,
można stwierdzić, że konﬂikt jest
częścią ogólnoświatowej wojny
z terroryzmem, choć pojawiają
się też odmienne poglądy. Zgodnie
z nimi izraelskie działania są bardziej
wysiłkiem podejmowanym w celu
zdobycia pozycji lidera regionu.
Inaczej rzecz ujmując, jest to rywalizacja izraelsko-irańska, w której
mniejsze jednostki, tj. Palestyńczycy
czy Libańczycy, są zwykłymi pionkami
na szachownicy, którymi można się
posłużyć, gdy wymaga tego sytuacja. Myślę, że większość ekspertów

zajmujących się regionem Bliskiego
Wschodu zgodzi się, że trudno spekulować o wygranych i przegranych
w tym konﬂikcie. Najprawdopodobniej rozstrzygnie go czas. Niemniej
należy mieć na uwadze to, że obie
strony czują się zagrożone, a spirala zbrojeń, odbywająca się również
obecnie, tylko to potwierdza.
Na koniec warto odwołać się
do artykułu z „Jerusalem Post”31,
w którym były doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Izraela Uzi
Dayan ostrzegał, że Hamas i Hezbollah
mają
,,niedokończone
sprawy” z Izraelem. Wobec tego
państwo żydowskie powinno być
przygotowane na możliwy atak,
który może mieć większą siłę rażenia
niż poprzednie, gdyż podejrzewa się,
że organizacje są w stanie połączyć
swoje siły i razem wystąpić przeciwko wspólnemu wrogowi. Uzi Dayan
wskazał, że jego państwo nie może
pozwolić dać się zaskoczyć i powinno dążyć do wyeliminowania kierownictw terrorystycznych wrogich
organizacji z ich baz terytorialnych32.
Słowem, nawoływał do podjęcia
ofensywy przez Izrael, aby zgodnie
z doktryną obronną państwa nie
dopuścić do przegranej wojny, gdyż
to może prowadzić do unicestwienia
kraju.

WOS w teorii i praktyce

Wynika to ze specyﬁki otoczenia
międzynarodowego, w którym się
porusza. Z jednej strony ma wsparcie ze strony sąsiednich państw arabskich, lecz w większości ich pomoc
ogranicza się do tylko do frazesów,
a z drugiej – musi się liczyć z silnym
graczem na arenie bliskowschodniej, jakim jest Izrael. Szczególną
uwagę warto zwrócić na obecną sytuację, kiedy po wygraniu wyborów
w 2015 r. Benjamin Netanjahu wyraźnie podkreślił, że za jego kadencji nie dojdzie do utworzenia niepodległej Palestyny i projekt dwóch
państw na jednej ziemi, wspierany
przez ONZ, na pewno nie zostanie
wprowadzony w życie.
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Wszystkie fotografie pochodzą z Wikimedia lub Pixabay

30

W. Grabowski, dz.cyt., s. 57.
Tamże.
32
A. Augustynek, Różne oblicza agresji, http://www.psychologia.net.pl/artykul.php?level=130 (dostęp: 17.04.2017).
33
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Uzi-Dayan-to-Post-Hamas-Hezbollah-likely-have-unfinished-business-with-us-402081 (dostęp:
30.05.2017).
34
Tamże.
31

It is difficult to clearly define the nature of Hamas and Hezbollah. However, it can be said that they are currently on the border between being terrorist organizations and political parties that use all means to legitimize
their rights, strengthen their position, and in the case of Hamas, gain independence for the Palestinians. The
politicization process is evolutionary and requires time, which is why the current situation may still change. In
this article, the author discussed the genesis of both organizations, their role in the region and how they underwent transformation, transforming into political formations.
Tłumaczyła: Natalia Ciszewska
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From a terrorist organization to a political party – about the process of politicizing
Hamas and Hezbollah
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Formy upamiętnienia
patronów szkół
na Dolnym Śląsku
Marcin Milczarek

P

atron szkoły to ważny komponent
jej życia i element określający
tożsamość placówki. Nadanie imienia
dokonywane jest przez pozytywne
wyróżnienie danej postaci jako wzorca wychowawczego1 dla młodzieży,
czyli wskazanie uczniom właściwego,
godnego naśladowania przykładu,
co powoduje, że osoba patrona szkoły wpisuje się w system wychowawczy placówki.
W dzisiejszych czasach kryzysu
autorytetów trudno jest znaleźć postać, z którą młodzi ludzie chcą się
identyﬁkować, osobę mającą cechy
warte zaakceptowania, której życie
na tyle zafascynuje lub zainteresuje, aby stanowiła ideał, do którego
warto dążyć. Dokonując wyboru patrona, społeczność szkolna określa
też swój stosunek do fragmentu
historii lub teraźniejszości. Decyzja o nadaniu imienia to także wybór postaci (lub organizacji), która
trwale zagości w przestrzeni szkolnej,
na jej logo, tablicach pamiątkowych,
w hymnie szkolnym – stanie się wizytówką placówki. Środkiem mającym przybliżyć sylwetkę patrona jest
zgłębianie jego życiorysu przez popularyzację wiedzy o nim na lekcjach,
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1

w konkursach lub innych formach
oddziaływania społecznego.

Nadawanie imion szkołom
na Dolnym Śląsku
Pierwsze lata po II wojnie światowej to dla szkół dolnośląskich okres
organizowania pomocy naukowych,
urządzania (czasem także odbudowy)
siedzib i rozpoczynania roku szkolnego nieraz w spartańskich warunkach.
Dokumenty oświatowe2 wskazują, że
nadawanie imion rozpoczęło się na
dobre na przełomie lat 50. i 60.
Poszukiwanie patronów wiązało się
często z tzw. obchodami tysiąclecia
Państwa Polskiego. „Ideał”, którym
miał być także patron, to krzewiciel
wolności, socjalizmu, postępu i demokracji, oświecenia „mas”, industrializacji kraju, laickości. W latach 60.
partia akcentowała także wrogość
wobec „Zachodu”, antyklerykalizm,
podkreślenie polskości tzw. Ziem Odzyskanych oraz nierozerwalność sojuszu radziecko-polskiego3. Do końca
istnienia PRL polityka historyczna
pozostawała pod ścisłą kontrolą państwa, co wyrażało się także w doborze i upamiętnianiu patronów4.
Czas dla szkolnej pamięci o patronach nie zawsze pokrywa się
z czasem istotnych przesileń poli-

tyczno-społecznych PRL, za wyjątkiem przełomu lat 1989–1990,
czyli transformacji ustrojowej. W tym
okresie zaczynają zanikać patroni
najsilniej związani z totalitaryzmem
komunistycznym, a część patronów
zaczyna być ukazywana w innym
świetle, w sposób akceptowalny
w okresie postkomunistycznym.
Znaczne poszerzenie możliwości
wyboru patrona szkoły zaowocowało różnorodnością postaci patronów,
a także form ich upamiętnienia.
Moment obierania nowego patrona przez szkołę wiąże się najczęściej z inicjatywą jakiejś osoby
lub grupy (dyrekcja, nauczyciele,
samorząd uczniowski, lokalna społeczność, politycy), zbiegającą się
z ważnym wydarzeniem lub jego rocznicą (np. śmierć św. Jana Pawła II). Okolicznością sprzyjającą nadaniu imienia bywa oddanie do użytku nowego budynku szkoły, choć
znane są przypadki przenosin szkoły
wraz z patronem do nowej siedziby
(np. Liceum Ogólnokształcące (LO) nr
V we Wrocławiu). Nadaniu imienia
danego patrona sprzyja popularność
lub subiektywna dobra ocena tej
osoby w środowisku szkolnym, a także społeczne zainteresowanie danym
okresem lub związek patrona z historią miejscowości, w której znajdu-

Stanisław Łempicki definiował ideał wychowawczy jako „ustalenie wzoru człowieka, którego mamy wychować” (tenże, Polski ideał wychowawczy,
Warszawa–Lwów 1937, s. 3), a Heliodor Muszyński jako „najwyższą postać celów wychowania, w stosunku do której cele wychowania pełnią służebną
funkcję” (tenże, Ideały i cele wychowania, Warszawa 1974 s. 29–33, za: M. Klaus, Ideał wychowania w Polsce w latach 1945–1949 w publicystyce
„Nowej Szkoły”, „Przegląd Pedagogiczny” 2013, nr 1, s. 78). O dynamice zmian dokonujących się w problematyce wzorów osobowych prezentowanych młodzieży zob. m.in. J. Arabczyk, Wzory osobowe licealistów, „Nowa Szkoła” 2008, nr 1, s. 38–47; S. Kulpaczyński, Wartość wzorów osobowych
w wychowaniu młodzieży, „Pedagogika Katolicka” 2008, t. 1, nr 2, s. 71–86; Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX i XX wieku,
red. E.J. Kryńska, Białystok 2006.
2
Archiwum Państwowe we Wrocławiu [dalej: AP Wr], Komitet Wojewódzki PZPR, Wydział Nauki i Oświaty, sygn. XVII/98; Nadawanie nazw szkołom 1959–1965, sygn. XVII/99; Nadawanie imion szkołom 1960–1966, Rozporządzenie Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1960 roku (Dz.U. Nr 8,
poz. 131).
3
AP Wr, Komitet Wojewódzki PZPR, Wydział Nauki i Oświaty. Obchody 1. 1000-lecia Państwa 1966; 2. XXV-lecie Nauki Polskiej 1970. 82-11990-01-18-1717. Dokument jest datowany na 16 lutego 1966 r.
4
Zob. G. Pańko, Patroni wrocławskich szkół, „Kalendarz Wrocławski” 1985, s. 271–274.
5
Dz.U. 2017, poz. 649 § 2.1. Więcej na ten temat: U. Blicharz, Nadanie imienia szkole w świetle przepisów prawa a ceremoniał szkolny, http://
edunet.tarnow.pl/res/edunet_portal/patron/_nadanie_im._szkole...___u._blicharz.pdf (dostęp: 11.05.2017).

Władcy i możni

Święty Jan Paweł II, domena publiczna

je się szkoła. W myśl obowiązującego
prawa „Szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły
– na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu
uczniowskiego”5.

Najpopularniejszy patron
na Dolnym Śląsku

Jan III Sobieski z Orderem Świętego Ducha – obraz
Daniela Schultza, domena publiczna

we Wrocławiu, posłużył za symbol epoki, do której nawiązywano
w Dniu Patrona Szkoły. Uczniowie
tego dnia poznali fakty z biograﬁi
możnego i wcielali się w postacie
z epoki: chłopcy w rycerzy, dziewczynki w damy i księżniczki. Następnie zainscenizowano turniej rycerski
i tańce dworskie, po czym dzieci
zbudowały z papieru i materaców
zamek10. Szkoła znajduje się na Ołbinie, gdzie zlokalizowany był dwór patrona oraz ufundowane przez niego
opactwo. W herbie szkoły widnieje
monogram z tarczy herbowej nagrobka Piotra i jego małżonki.
Herb szkoły nawiązuje do średniowiecznych patronów także w przypadku SP nr 98 we Wrocławiu.
Placówka nosi imię Piastów Wrocławskich, a na jej herbie widnieje
rycerz konno, na którego tarczy widać numer szkoły, a na kropierzu –
orła śląskiego. W Dniu Patrona stroje
średniowieczne wkładają uczniowie
oraz grono pedagogiczne, organizowany jest konkurs wiedzy o średniowieczu, patroni są tematem prac
plastycznych dzieci11. Uzasadnieniem
dla Piastów Śląskich w imieniu szkoły
jest jej lokacja na Psim Polu – miejscu bitwy z 1109 r.
Inna legnicka szkoła – Zespół Szkół
Integracyjnych im. Piastów Śląskich

6
http://www.zmigrod.com.pl/asp/en_start.asp?typ=13&sub=312&subsub=0&menu=2&dzialy=2&akcja=artykul&artykul=4100
10.12.2017).
7
http://sp44.hoste.pl/dzie--patrona-szko-y.html (dostęp: 21.06.2017).
8
http://zsp3wroclaw.szkolnastrona.pl/sp/art,416,dzien-patrona-w-naszej-szkole (dostęp: 10.12.2017).
9
http://lo12.wroc.pl/glowna/aktualnosci/bolo-tv/ (dostęp: 18.12.2017).
10
http://www.sp107.wroclaw.pl/zerowka/976-dzien-patrona-szkoly (dostęp: 10.12.2017).
11
http://www.sp98.wroc.pl/index.php?c=galery&category=203 (dostęp: 10.12.2017).

(dostęp:
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Istnieją różnorodne formy upamiętniania patrona placówki oświatowej. Mający najwięcej szkół swego
imienia św. Jan Paweł II jest postacią, z której bogatej twórczości
i działalności można wiele czerpać
przy organizacji obchodów Dnia
Patrona szkoły. Zespół Szkół w Żmigrodzie otrzymał imię Ojca Świętego
w rok po jego śmierci, upamiętniając w kwietniu każdego roku postać swojego patrona. W 2016 r.,
w czasie zwyczajowo rozpoczynającej
obchody mszy świętej, poświęcono ufundowany przez maturzystów
portret papieża, który następnie
wraz ze sztandarem szkoły został
w uroczystym pochodzie przeniesiony do szkoły. Obchody Dnia Pa-

Uczniowie szkoły podstawowej (SP)
nr 44 we Wrocławiu w dniu swojego
patrona Jana III Sobieskiego wykonywali prace plastyczne, gry planszowe poświęcone władcy, a także pisali
list do królowej Marysieńki, jak miał
w zwyczaju król7. Szkoła nosząca imię
zwycięzcy spod Wiednia znajduje się
na osiedlu jego imienia.
Konkursy plastyczne, a także
przedstawienie ukazujące ważne wątki z życia patrona organizują również
uczniowie szkoły (SP nr 10 we Wrocławiu) imienia innego władcy – Bolesława III Krzywoustego8.
Obecność patrona w przestrzeni
szkolnej w sposób szczególny zaznacza LO nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. Poza dwoma
portretami władcy, organizowaniem
konkursów o Miecze Chrobrego,
urządzaniem Śniadania u Chrobrego dla uczniów, liceum ma własną
telewizję, która swoją nazwę bierze
od władcy – Bolo TV9. Logo szkoły
ma jej pełną nazwę, ale nie nawiązuje do postaci króla, lecz do kształtu
budynku placówki.
Bolesław I Chrobry i Bolesław III
Krzywousty to postacie istotne jako
patroni na tzw. Ziemiach Odzyskanych – władcy ci toczyli z powodzeniem wojny przeciwko naszemu zachodniemu sąsiadowi.
Palatyn księcia – Piotr Włostowic, którego imię nosi SP nr 107
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trona uświetnili swoją obecnością
przedstawiciele samorządu, komendant policji, duchowieństwo, przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczego i Wyższej Szkoły Filologicznej
z Wrocławia. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie multimedialne
pt. Jestem synem narodu..., które
przypomniało nauczanie papieskie,
oraz pielgrzymki świętego do Polski.
Na zakończenie odśpiewano Bogurodzicę6.
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otrzymał swe imię 9 kwietnia 2001 r.
Szkoła na swojej stronie internetowej wymienia jako najwybitniejszych
Piastów Śląskich: Henryka I Brodatego, Henryka II Pobożnego, a także
dwóch książąt legnickich: Fryderyka II
– założyciela uniwersytetu w Legnicy, oraz Jerzego Rudolfa. Dzień Patrona, przypadający w rocznicę nadania
imienia Zespołowi Szkół, jest dla uczniów okazją do zwiedzenia legnickich
zabytków związanych z Piastami,
a także realizacją prezentacji i projektów na temat tych władców12.
Rola patrona w podkreślaniu polskości Wrocławia wyraża się także
przez wyróżnianie działaczy polonijnych, żyjących w stolicy Śląska
w okresie, gdy miasto znajdowało się
poza granicami Polski. Dnia 4 czerwca 2001 r. trzy szkoły podstawowe:
SP nr 25 im. Franciszka Juszczaka, SP
nr 63 im. Anny Jasińskiej i SP nr 72
im. Władka Zarembowicza stworzyły
Związek Szkół Noszących Imię Dawnej Polonii Wrocławskiej i podpisały
porozumienie o współpracy w dziedzinie krzewienia patriotyzmu, edukacji
regionalnej i obywatelskiej, a także zobowiązanie do wspólnego obchodzenia świąt wymienionych patronów13.
Szkoła podstawowa nr 25 w czasie
Święta Patrona przypomina uczniom
o Prawdach Polaków i Znaku Rodła.

Wiadomości Historyczne 4/2018

AK-owcy
Patron szkoły jest powodem do obchodzenia rocznic wydarzeń nie tylko
związanych z nim bezpośrednio, lecz
także tych mających wpływ na jego
działalność i funkcjonowanie w konkretnym okresie historycznym. Gimnazjum im. Armii Krajowej w Żórawinie
połączyło przypadającą w maju 2014 r.
rocznicę zwycięstwa na Monte Cassino
z dziejami AK, organizując Dzień Patrona nawiązujący do obu wymienionych
zagadnień. Zaproszony gość, dr Tomasz
Gałwiaczek (IPN) wygłosił prelekcję
12

Cmentarz Orląt Lwowskich, fot. Joanna Orzeł

Polski Cmentarz Wojskowy na Monte Cassino, fot.
Ludmiła Pilecka

o wadze polskiego udziału w otwarciu aliantom drogi na Rzym, a Ryszard
Filipowicz (prezes Zarządu Okręgu
Dolnośląskiego Światowego Związku
Żołnierzy AK) opowiedział młodzieży
o istocie dziedzictwa AK. Jerzy Kil, syn
żołnierza AK, oﬁarował szkolnej Izbie
Pamięci pamiątki po swym ojcu. Obchody zakończył konkurs wiedzy o AK,
połączony z grą terenową14.
Noszące to samo imię co szkoła w Żórawinie, Gimnazjum nr 18
we Wrocławiu może się pochwalić
szeregiem działań mających na celu
utrwalenie pamięci o AK w młodym
pokoleniu. Uczniowie dbają o groby
Oﬁar Terroru Komunistycznego, obchodzą rocznicę utworzenia AK oraz
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Szkoła jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Wiedzy o AK, gości
weteranów i organizuje lekcje związane z tematyką Polskiego Państwa
Podziemnego, współrealizuje niektóre
projekty z żołnierzami 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia. Uczniowie gimnazjum uczestniczą (u boku uczniów
z części wrocławskich szkół) w Radosnej Paradzie Niepodległości odbywającej się na rynku 11 listopada. Organizowane są wizyty w miejscach pamięci,
np. zwiedzanie Warszawy śladami AK
czy Muzeum Auschwitz-Birkenau15.
Szkoła może się poszczycić Izbą Pamięci AK, otwartą w 2005 r. przez prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego16.

W 2007 r. powołano Dolnośląską
Rodzinę Szkół im. Armii Krajowej
i Bohaterów Armii Krajowej, nad
którą patronat roztoczyły władze samorządowe, organizacje kombatanckie
(z którymi szkoły chętnie współpracują) oraz IPN. W województwie dolnośląskim znajduje się 12 szkół tego
imienia.
Współpracę z jednostką wojskową17
oraz ze środowiskami kombatanckimi
prowadzi SP nr 2 w Polanicy Zdroju im.
Żołnierzy z Monte Cassino. Szkoła
od 1997 r. współpracuje ze stowarzyszeniem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Londynie, a także Związkiem Karpatczyków w Warszawie. Była
również inicjatorem i organizatorem
dwóch pierwszych Ogólnopolskich
Sejmików Młodzieży Karpackiej18.
W Złotych Godach placówki w 2008 r.
uczestniczyli przedstawiciele władz
miasta, duchowieństwo, weterani oraz
żołnierzy19.

Pamięć o Kresach
Szkoła Podstawowa nr 91
we Wrocławiu obchodzi dzień swego patrona – Orląt Lwowskich 23
listopada, gdyż tego dnia w 1918 r.
Polacy opanowali Lwów. Święto zbiega się tematycznie i kalendarzowo
z obchodami Święta Niepodległości,
co można dostrzec w tematyce przedstawień i okolicznościowych apeli.
Ciekawym akcentem obchodów jest

http://www.zsi.legnica.eu/patron (dostęp: 10.12.2017).
http://www.sp25wroclaw.pl/index.php?action=podstrona&p_id=3 (dostęp: 10.12.2017).
14
http://www.gimzorawina.nazwa.pl/ax/index.php/katalog/87-z-zycia-szkoly/845-dzien-patrona-w-gimnazjum-im-armii-krajowej-w-zorawinie (dostęp: 15.12.2017).
15
http://gim18.wroclaw.pl/strona/index.php/dziaania-130 (dostęp: 14.12.2017).
16
http://www.gazetawroclawska.pl/edukacja/a/co-z-patronami-szkol-po-reformie-minister-niech-beda-podwojni,11545146/ (dostęp: 10.12.2017).
17
Z 22. karpackim batalionem piechoty górskiej – jednostka podtrzymuje tradycje 3. Dywizji Strzelców Karpackich walczącej pod Monte Cassino.
18
http://sp21811.republika.pl/patron.htm (dostęp: 10.12.2017).
19
http://sp21811.republika.pl/50latszkoly.htm (dostęp: 10.12.2017).
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cie nadania imienia – odsłonięto
z tej okazji tablicę pamiątkową,
a także zorganizowano w Muzeum Miedzi wystawę „Niepospolity
Ród Kossaków – Magiczny Świat
Zoﬁi Kossa”. Dzień 9 kwietnia jest
dla szkoły ważną datą – przypada
wówczas rocznica śmierci patronki,
a także rocznica bitwy pod Legnicą,
tego dnia w 1988 r. szkoła otrzymała swój sztandar22.
Okrągłe rocznice są okazją
do szczególnego świętowania Dnia
Patrona. Uczniowie SP nr 6 w Legnicy im. Henryka Sienkiewicza obchodzili 23 listopada 2016 r. setną
rocznicę śmierci swojego patrona.
Każda klasa przygotowała gazetkę
dotyczącą pisarza, rysowano mapy
podróży Stasia i Nel z W pustyni
i w puszczy, zapoznawano uczniów
z utworami noblisty – także tymi
spoza kanonu lektur, organizowano konkursy literackie i plastyczne, a ich laureatów wyczytywano
na uroczystym apelu.
Nawiązania do twórczości patrona
zawarło w swoim hymnie Gimnazjum
nr 19 im. Zbigniewa Herberta. Refren
utworu wskazuje Pana Cogito jako
postać wartą naśladowania, w życiu
mądrym i pełnym nadziei23. Pomysł,
by nadać szkole imię poety, narodził się

http://sp91.wroclaw.pl/?page_id=4824 (dostęp: 16.12.2017).
https://sp13glogow.edupage.org/text3/?subpage=6 (dostęp: 11.12.2017).
22
http://sp10.legnica.eu/index.php?c=page&id=101 (dostęp: 10.12.2017).
23
http://gimnazjum19.wroclaw.pl/hymn/ (dostęp: 12.12.2017).
24
http://gimnazjum19.wroclaw.pl/patron/ (dostęp: 10.12.2017).
25
http://www.fundacjaherberta.com/o-fundacji/o-fundacji-dzialalnosc/klub-herbertowskich-szkol (dostęp: 10.12.2017).
26
http://slowak.edu.pl/news/xxxi-zlot-europejskiej-rodziny-szk%C3%B3%C5%82-im-juliusza-s%C5%82owackiego-we-wroc%C5%82awiu (dostęp:
10.12.2017).
27
http://www.jelonka.com/news,single,init,article,69091 (dostęp: 13.12.2017).
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Na polskość Śląska wskazywała
patronka legnickiej SP nr 10 – Zoﬁa Kossak, pisarka i konspiratorka, autorka m.in. Legnickiego Pola.
W 1985 r., gdy wybierano imię
szkole, dzięki interwencji Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy
szkoła została „uratowana” przed
nazwaniem jej imieniem marszałka Konstantego Rokossowskiego.
Świadkiem nadania imienia szkole
był wnuk pisarki Franciszek Rosset,
przybyły na tę uroczystość ze Szwajcarii. W 1990 r. zmieniono nazwę
ulicy, przy której znajduje się SP
nr 10 z Janka Krasickiego na Zoﬁę
Kossak. W roku 2005 szkoła świętowała 50-lecie powstania i 20-le-

Zofia Kossak-Szczucka, domena publiczna

w 2000 r. (w dwa lata po jego śmierci)
i zakończył się pomyślnie po trzech latach. Wśród znakomitych gości, którzy
uświetnili uroczystość nadania imienia,
znaleźli się m.in. Katarzyna Herbertowa (żona Z. Herberta), Halina Herbert-Żebrowska (siostra patrona), Jarosław
Obremski (wiceprezydent Wrocławia),
a także Wojciech Kalicki – dyrektor
Ogólnoświatowego
Stowarzyszenia
Klubu Szkół Herbertowskich24. Klub
zrzesza wszystkie 20 szkół tego imienia25, w 2008 r. Gimnazjum nr 19 było
gospodarzem zjazdu szkół herbertowskich.
Licząca aż 17 szkół Europejska Rodzina Szkół im. Juliusza Słowackiego
organizuje od 31 lat doroczny zjazd
szkół imienia poety. W czerwcu 2016 r.
gospodarzem imprezy było wrocławskie LO nr IX26, a opiekunami naukowymi spotkania byli prof. Mieczysław Inglot i prof. Krzysztof Biliński,
którzy wygłosili prelekcje dotyczące
patrona. Szkoły chwaliły się swoimi
osiągnięciami, recytowano też poezję
Słowackiego w kilku językach (w tym
po ukraińsku, gdyż gośćmi zlotu byli
m.in. przedstawiciele szkoły w Krzemieńcu). Uczniowie szkół Słowackiego
składali kwiaty pod pomnikiem patrona (w parku jego imienia), a także
interpretowali tam fragmenty jego
utworów.
Inscenizacja dzieł autorstwa patrona była elementem obchodów Dnia
Patrona w jeleniogórskim Zespole
Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego, w którym
2 czerwca 2017 r. uczniowie wystawili Wesele. ZS tego dnia prezentuje
proﬁle swoich klas technicznych (informatycznych, reklamowych, technologii drewna), zorganizowane zostało
studio fotograﬁczne, kącik kulinarny
(w 2012 r. urządzono piknik z grillem), warsztaty, turniej piłkarski – tym
samym szkoła łączy Dzień Patrona
z dniami otwartymi27.

WOS w teorii i praktyce

obowiązkowy strój galowy: u chłopców musi zawierać krawat, u dziewczynek – apaszkę. Sztandar szkoły
nawiązuje do tradycji polskiego Lwowa, gdyż obok herbu Wrocławia widnieje na nim herb lwowski z okresu
II Rzeczypospolitej20. Orlęta Lwowskie
patronują sześciu dolnośląskim placówkom edukacyjnym, zatem istnieje
możliwość porównania upamiętniania
patrona przed daną szkołę.
W Głogowie to imię nosi SP nr 13,
która w 2015 r. obchodziła pięciolecie nadania imienia. Uczniowie
zaprezentowali program artystyczny, w którym obok tańców nowoczesnych znalazła się także „polka
lwowska”, śpiewano także lwowskie
piosenki: Jest takie miasto, co zwie
się Lwów, Tylko we Lwowie, Lwiątko.
Wśród licznych zaproszonych gości
obchodów znaleźli się m.in. Grażyna
Orłowska-Sondej (prezes Fundacji
Studio Wschód i inicjatorka akcji
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, w której aktywny udział
bierze także młodzież) oraz Stanisław Dwojny – prezes Koła Sybiraków w Głogowie21.

WOS w teorii i praktyce
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Kornel Makuszyński, domena publiczna

Przyjaciel dzieci
Konkursy wiedzy o patronie nie zawsze odbywają się w Dniu Patrona,
szczególnie gdy mają wymiar międzyszkolny. Szkoła podstawowa nr 2
w Polkowicach bierze udział w międzyszkolnym konkursie czytelniczym
„Czytamy Makuszyńskiego”28, organizowanym przez szkołę tego samego
imienia z Rzeczycy29, a także w Korneliadzie – konkursie matematycznym. Uczniowie SP nr 2 z Polkowic
odbyli także wycieczkę do Pacanowa,
a także na grób pisarza na Pęksowym
Brzysku, pozostawiając na miejscu
logo szkoły. Mottem szkoły jest cytat
z twórczości patrona „Mądrym być
to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze
większa”, placówka ma także swój
hymn: Panie Kornelu, nasz przyjacielu.

Nauki ścisłe i górnictwo
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Technikum nr 15 obchodzi Dzień
Patrona – Marii Curie-Skłodowskiej
w dniu jej urodzin, uświetniając święto nagrodzeniem laureatów konkursu
„Życie i praca naukowa Marii Curie-Skłodowskiej”30. Nosząca to samo
imię SP nr 4 w Polkowicach w Dniu
Patrona gromadzi uczniów na sali
gimnastycznej, w której młodzież pod
okiem nauczycielki chemii prezentuje
28

ciekawe eksperymenty chemiczne31.
Organizowane są także szkolne wystawy portretów patronki, książek
poświęconych noblistce, na lekcjach
biologii, chemii i historii przypominany jest dorobek naukowy badaczki32.
Dzień Patrona przypada w rocznicę
otrzymania Nagrody Nobla przez małżeństwo Curie w grudniu 1904 r.
W 2002 r. Gimnazjum nr 1 we Wrocławiu wyłoniło w plebiscycie swojego
patrona – prof. Hugona Steinhausa,
zaproponowanego przez uczniów klas
matematycznych. W szkole wydawana jest gazetka informacyjna „Hugonotki”, organizuje też Hugonalia (połączone z występami artystycznymi
i zawodami sportowymi). Placówka
organizuje aż trzy konkursy związane
z prof. Steinhausem: konkurs „O laur
Hugona”, sprawdzający wiedzę o patronie z wiedzą interdyscyplinarną
(biorą w nim udział uczniowie dziesięciu gimnazjów), konkurs „O pióro
Hugona” (dziennikarski), oraz konkurs
„Hugon poliglota” (językowy, współorganizowany z Instytutem Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)33.
Proﬁl szkoły, a także obszar aktywności patrona wpływa na datę obchodów święta szkoły. Zespół Szkół nr 1
w Lubinie im. Bolesława Krupińskiego uczestniczy w obchodach Święta
Górników – Barbórki34, nawiązując
do wkładu patrona w tę dziedzinę,
a także do górniczych tradycji regionu Zagłębia Miedziowego. Także logo
szkoły nawiązuje do górnictwa.

Ze szkołą nie ma żartów
Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu
przechowuje pamięć o satyryku Andrzeju Waligórskim. W szkole odbywają się konkursy: „Recytujemy
wiersze Andrzeja Waligórskiego”
i plastyczny „Ilustracje do utworów

Andrzeja Waligórskiego”. Każda klasa przygotowuje własną gazetkę poświęconą patronowi, organizowane są
lekcje poświęcone jego twórczości35,
w czerwcu 2017 r. uczniowie z Kabaretem Elita uczestniczyli w programie
artystycznym poświęconym satyrykowi, który odbył się w Parku Południowym (nieopodal którego znajduje się
ulica Andrzeja Waligórskiego). Na terenie szkoły ustawiono Ławeczkę Waligórskiego, oklejoną utworami poety36.
Zespół Szkół nr 11 we Wrocławiu
w wyniku plebiscytu obrał w 2014 r.
za patrona Jana Kaczmarka, wrocławskiego satyryka. Dzień Patrona
przypadający w dniu jego urodzin (6
czerwca) w 2016 r. był obchodzony
jako festyn pod hasłem „a mnie się
marzy kurna chata”37. Świętu towarzyszyły tańce, kiermasz, koncert i obecność przyjaciół zmarłego w 2007 r. satyryka, m.in. artystów kabaretu Elita.
W styczniu 2017 r. szkołę odwiedziła
wdowa po patronie – prof. Danuta
Kaczmarek. Hymn szkoły jest piosenką
J. Kaczmarka Warto było czekać z nowym tekstem napisanym przez Jerzego Skoczylasa.

W szkole wszystko gra
Dolnośląskie szkoły muzyczne
obrały za patronów wyłącznie osoby
związane ze swoją profesją, często kojarzone z dolnośląskim środowiskiem
muzycznym. Trzebnicka Szkoła Muzyczna I stopnia w 2009 r. po śmierci Edmunda Kajdasza – swojego
profesora i dyrygenta, pracującego
w Trzebnicy i na Dolnym Śląsku.
W 2006 r. dzierżoniowska Państwowa
Szkoła Muzyczna I stopnia obchodziła Dzień Patrona – Wojciecha Kilara,
organizując koncert grupy Fortyma
Kwintet, poświęcony twórczości kompozytora, a także konkurs wiedzy
na jego temat38. W marcu 2016 r.

http://www.sp2.polkowice.pl/portal/index.php/konkursy (dostęp: 14.12.2017).
http://www.kotla.pl/component/content/article/1-aktualnopci/472-konkurs-czytelniczy-czytamy-makuszyego (dostęp: 12.12.2017).
30
http://t15.wroclaw.pl/dzien-patrona-szkoly/#prettyphoto[group]/7/ (dostęp: 13.12.2017).
31
http://galeria.sp4.polkowice.pl/index.php?/category/1063 (dostęp: 10.12.2017).
32
http://sp4.polkowice.pl/uczniowie/wydarzenia/aktualnosci-uczniowskie/160-dzien-patrona-szkoly-7-grudnia (dostęp: 17.12.2017), ankieta
dotycząca patrona, nadesłana przez szkołę.
33
http://gim1.wroclaw.pl/o-patronie (dostęp: 13.12.2017).
34
http://zs1.lubin.pl/index.php?id=6 (dostęp: 18.12.2017), a także ankieta dotycząca patrona, nadesłana przez szkołę.
35
http://gim16.wroc.pl/?cat=31 (dostęp: 14.12.2017).
36
http://www.radiowroclaw.pl/articles/view/28537/Waligorski-ma-swoja-laweczke (dostęp: 3.12.2017).
37
http://www.zs11.wroclaw.pl/patron/1337-dzie-patrona-.html (dostęp: 10.12.2017).
38
http://www.szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl/szkola/patron/dzien_patrona.php (dostęp: 13.12.2017).
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Sportowcy
Rzadkim wydarzeniem jest pojawienie się samego patrona na uroczystości nadania imienia szkole. Dnia 6
czerwca 2012 r. Gimnazjum w Ciepłowodach otrzymało imię Polskich
Olimpijczyków. Tego rodzaju patron
zbiorowy zawiera w sobie nie tylko
wszystkich sportowców, którzy reprezentują nasz kraj na olimpiadach, począwszy od 1924 r., lecz także obecnych i przyszłych reprezentantów
naszego kraju. Powiększa to pulę postaci godnych wspomnienia, a także listę osób, które można zaprosić
w związku z imieniem szkoły. Szkoła
chętnie nawiązuje do idei olimpijskiej, honorowej rywalizacji, a także
do postaci barona Pierre’a de Coubertina, twórcy nowożytnych olimpiad. Wśród znakomitych gości świat
sportu reprezentował Wojciech Bartnik (bokser, brązowy medalista z Barcelony w 1992 r.). Honorowy patronat nad szkołą objął Polski Komitet
Olimpijski. Szkolne przedstawienie
przybliżyło zgromadzonym historię

Polityka w szkole
Organizacje rzadziej obierane są
za patronów niż osoby indywidualne,
lecz część szkół zdecydowała się pójść
właśnie w tym kierunku. Gimnazjum
nr 13 im. Unii Europejskiej otrzymało swoje imię w 2004 r., gdy Polska
wstępowała do Wspólnoty Europejskiej. Godło szkoły zawiera 12 unijnych gwiazd i czasem jest ukazywane
na błękitnym tle. Gazetki „Trzynastka”, „Carpe diem” i „Szczęśliwa trzynastka”, do których artykuły piszą uczniowie, czasem poruszają tematykę
związaną z Unią Europejską. Uczniowie przeprowadzają wywiady z urzędnikami unijnymi – m.in. z Ewą Sosnowiec, dyrektorem Przedstawicielstwa
Unii Europejskiej w Polsce45, a także
z europosłami (np. Lidią Geringer de
Oedenberg46). Patron znajduje odzwierciedlenie w Misji Szkoły: „Kreujemy mądrego i dobrego obywatela
świata i Europy, wyrastającego z polskiej i lokalnej tradycji”47.
Otwarcie nowej szkoły i nadanie
jej imienia może się wiązać z polityką i historią najnowszą – w 2014 r.
prezydent Bronisław Komorowski dokonał uroczystego otwarcia SP w Tyńcu Małym48. Patronem szkoły został
Tadeusz Mazowiecki, a uroczystość,
którą uświetniły także wnuczki premiera, przypadała w rocznicę 25-lecia
transformacji ustrojowej.

Zmiana form upamiętniania
patrona
Niektóre tradycje szkolne związane
z patronem nie są już kontynuowane,
a wiadomość o nich można odnaleźć
w kronice szkolnej. Od 1976 r. do początku lat 90. poprzebierani za postacie z XIX w. uczniowie LO nr XIII
we Wrocławiu obchodzili Święto Szkoły na rynku, tańcząc wokół pomnika

http://www.psm.klodzko.pl/start,243-dzien-patrona (dostęp: 13.12.2017).
http://www.lowiecka.wroclaw.pl/pl/dzien_patrona/496/2/ (dostęp: 15.12.2017).
41
http://www.szkola.cieplowody.pl/art,154,patron-szkoly.html (dostęp: 18.12.2017).
42
http://powiat-zlotoryja.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=12&dzialy=12&akcja=artykul&artykul=435&prywatnosc=tak (dostęp: 14.12.2017).
43
http://powiat-zlotoryja.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=12&dzialy=12&akcja=artykul&artykul=435&prywatnosc=tak (dostęp: 14.12.2017).
44
http://www.sp3.wroc.pl/index.php?strona=o_nas dostęp: (14.12.2017).
45
http://www.gimnazjum13.wroc.pl/mlodzi-obywatele-kultury/1041-rozmowa-z-ewa-synowiec-dyrektorem-przedstawicielstwa-komisji-europejskiej-w-polsce (dostęp: 13.12.2017).
46
„Trzynastka”, 18.05.2014.
47
http://www.gimnazjum13.wroc.pl/szkola/misja-szkoy (dostęp: 13.12.2017).
48
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,16631272,Prezydent_Komorowski_Tyniec_Maly_to_symbol_nowej.html?disableRedirects=true
(dostęp: 13.12.2017).
40
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igrzysk, ważnym elementem uroczystości było pojawienie się na scenie
uczniów – młodych sportowców,
którzy nieśli podobizny 10 najwybitniejszych polskich olimpijczyków.
Na zakończenie uroczystości nadania
imienia szkole zaproszonym znakomitościom wręczono pamiątkowe puchary z nowym brzmieniem imienia
szkoły41.
Uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
(gimnazjum i szkoła podstawowa) w Wojcieszowie 1 czerwca 2015 r. obrali
za patrona osobę żyjącą – biegaczkę
paraolimpijską Katarzyna Rogowiec,
zaproszoną tego dnia do Ośrodka.
Świętu nadania imienia szkole towarzyszyła gra terenowa przybliżająca
dokonania zawodniczki, odsłonięcie
tablicy pamiątkowej i napisu z nowym imieniem placówki nad wejściem
do jej siedziby42. Niepełnosprawna
od dzieciństwa patronka, która chętnie odwiedza ośrodek, stanowi żywy
przykład niezłomności dla podopiecznych wojcieszowskiego SOSW. Rolę
święta szkoły odgrywa Dzień Dziecka
dorocznie współorganizowany z Katarzyną Rogowiec43.
Postać patrona lub nawiązania
do niej często widnieją w godle
szkoły. Szkoła podstawowa nr 3 im.
Mariusza Zaruskiego we Wrocławiu ma logo zawierające m.in. koło
sterowe – upamiętnienie żeglarskich
dokonań patrona, który był także
taternikiem, generałem, poetą, pisarzem, instruktorem narciarskim i harcerskim. Tak wszechstronna działalność daje wiele możliwości czerpania
z jego bogatego życiorysu. Szkoła
poza upowszechnianiem wśród uczniów jego postaci propaguje naśladowanie go przez liczne sekcje sportowe:
od szachów i judo po sekcję pływania
synchronicznego44.

WOS w teorii i praktyce

uczniowie i nauczyciele Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Kłodzku
uczcili w zagranym przez siebie koncercie pamięć o Fryderyku Chopinie
– patronie szkoły, po czym wysłuchali
prelekcji dotyczącej wybitnego kompozytora, wygłoszonej przez panią
Karolinę Pływaczewską z Muzeum
Fryderyka Chopina w Warszawie39.
Twórczość Karola Szymanowskiego
zawierała wiele nawiązań do antyku,
ludowości i Orientu – uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II
stopnia we Wrocławiu uwzględnili
te wątki w obchodach Dnia Patrona
w 2012 r., przebierając się na potrzeby muzycznej inscenizacji w postacie
związane z muzycznymi inspiracjami
Szymanowskiego40.

WOS w teorii i praktyce
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swojego patrona – Aleksandra Fredry, a następnie myjąc ów pomnik.
Uczniowie inscenizowali także na rynku fragmenty Zemsty, Ślubów panieńskich i Pawła i Gawła. W latach 80.
ukazywała się także gazetka szkolna,
w której umieszczano cytaty z dzieł
Fredry. Dziś Dzień Patrona obchodzony jest w inny sposób: uczniowie
w strojach postaci z utworów patrona
(często też z rekwizytami, np. sztucznym krokodylem) biorą udział w konkursie wiedzy o twórczości patrona.
Szkoła wzbogaciła się o replikę znajdującego się na rynku pomnika A. Fredry, którą ustawiono w holu szkoły.
Istnieją przypadki całkowitego porzucenia upamiętniania patrona
przez szkołę. Obchodzenie uroczystości związanych z patronem szkoły
– Stefanem Żeromskim należą do
przeszłości w szkole jego imienia – LO
nr IV we Wrocławiu. Kroniki szkolne
wskazują na organizowanie dni patrona oraz konkursów wiedzy o nim
w latach 80., incydentalnie jeszcze
w latach 90., oraz wydawanie szkolnej gazetki – „Żeromka”. Pisarz widnieje w nazwie placówki, na sztandarze, a także poświęconej mu tablicy,
odsłoniętej w latach 70.
49

Zmienił się sposób upamiętniania
patronów szkół. W latach 60. sposobami czczenia patronów były uroczyste
apele, tworzenie gazetek i albumów,
wystaw – „kącików” patrona, konkursy wiedzy o patronie lub konkursy na
najciekawszą książkę o patronie49. Obchody dnia patrona pozostawiały po
sobie wpis w kronice szkolnej, często
wzbogacony zdjęciem. Dziś wiele tych
form nadal jest stosowanych, ale można dostrzec pewne tendencje do sięgania współcześnie po nowe środki wyrazu artystycznego, ﬁlm, prezentację
multimedialną, patrona jako wizualną
wizytówkę szkoły (logo szkoły), obecność wspomnienia patrona na stronie
internetowej, na którą przeniosły się
dawniej papierowe kroniki szkoły. Rozszerzono liczbę konkursów związanych
z patronem. Pojawiła się skłonność
do szerokiego nawiązywania do patrona, epoki, w której żył, i dziedziny, w której działał, wychodząc poza
sztywne trzymanie się ustalonej biograﬁi patrona, jak to było w czasach PRL.
Spośród ok. 4300 szkół i placówek
wychowawczych Dolnego Śląska tylko
300 nie ma patronów. Proces nadawania imion szkołom przybrał w ostatnich niemal trzech dekadach formę

bardziej demokratyczną, mniej podatną na naciski organu prowadzącego szkołę. Życie i twórczość wielu
patronów są głęboko zakorzenione
w tradycji i historii Dolnego Śląska,
zarówno z okresu, w którym należał
do Polski, jak i z innych okresów jego
dziejów. Patroni „ogólnopolscy” to często pisarze, wybitni odkrywcy, władcy.
Dzień Patrona jest jednym
ze stałych wydarzeń w szkolnym
kalendarzu. Obchodzi się też rocznice związane z patronem, nawiązujące do ważnych wydarzeń z epoki,
w której żył, lub dziedziny, którą się
zajmował. Kształt obchodów Dnia Patrona jest efektem zaangażowania
i pomysłowości grona pedagogicznego oraz uczniów. Szkoły naśladują wrocławską tradycję ostatnich
dwóch dekad – kilka SP, gimnazjów
i LO ma swojego krasnala, nawiązującego do imienia szkoły albo jej
proﬁlu. Do przygotowania i przeprowadzenia obchodów dnia patrona
można zaangażować całą społeczność
szkolną. Poznawanie postaci patrona
kształtuje właściwe postawy moralne,
patriotyzm, promuje bogactwo dziedzictwa narodowego, zachęca do naśladowania bohatera.

AP Wr XVII/98, s. 101.
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Wystawa „Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety”
Przypadająca w tym roku 200. rocznica śmierci Marcello Bacciarellego jest dobrą okazją do zaprezentowania twórczości
tego włoskiego artysty, który związał swoje życie z Polską i przez wiele lat był nadwornym malarzem Stanisława Augusta Poniatowskiego. W ramach organizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie wystawy w jednym miejscu możemy oglądać dzieła
na co dzień gromadzone przez kilka instytucji, m.in. Muzeum Narodowe, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Pałacu Króla
Jana III w Warszawie czy instytucje poznańskie i krakowskie.
Również dla obeznanych z twórczością włoskiego mistrza portretu muzeum przygotowało nie lada atrakcję. Dzięki współpracy Zamku z zagranicznymi (francuskimi, szkockimi i włoskimi) kolekcjonerami i instytucjami widz może oglądać dzieła
do tej pory nieznane – uznany za zaginiony Portret Franciszka Salezego Potockiego, portrety Lorda i Lady Stormont, wersję Portretu Stanisława Augusta z klepsydrą oraz pochodzący z tej samej prywatnej kolekcji portret królewskiego bratanka, Stanisława
Poniatowskiego. Na wystawę składa się 45 dzieł Bacciarellego, dzięki którym możemy prześledzić rozwój twórczości malarza,
począwszy od rokokowych kompozycji z lat 50. XVIII w., do konterfektów króla Stanisława, jego rodziny oraz elity polityczno-towarzyskiej doby oświecenia. Portrety Bacciarellego umożliwiają również zapoznanie się z panującą w ostatnich latach
Rzeczpospolitej modą, gustami oraz przedmiotami codziennego użytku.
Aby należycie oświetlić kontekst historyczno-artystyczny, organizatorzy przygotowali cykl wykładów dotyczących m.in. ówczesnych mód
(stroje, angielszczyzna, francuszczyzna), malarni Bacciarellego i pracującej w niej grupie artystów czy architektury Warszawy czasów stanisławowskich. Wystawę można oglądać od 9 czerwca do 9 września
2018 r. w Galerii Wystaw Czasowych (III piętro) Zamku Królewskiego
w Warszawie.
Opracował: Łukasz Wróbel
Marcello Bacciarelli. Najpiękniejsze portrety
– materiały prasowe Zamek Królewski w Warszawie

– trzy odsłony opowieści o początkach Polski
Joanna Orzeł

rzez stulecia nauka o przeszłości skupiała się na tym, by znaleźć odpowiedź na pytanie: „jak
było naprawdę?” i przede
wszystkim ustalić fakty. Historycy traktowali wszelkiego rodzaju źródła jako trop do zbadania,
co tak naprawdę się wydarzyło.
Zabytki piśmiennicze powinniśmy
jednak traktować głównie jako wytwory konkretnych ludzi kierowane
do określonych odbiorców w danej
epoce.
Przyjrzymy się zatem trzem frag- Marcin Kromer
mentom źródeł mówiącym o początkach państwa polskiego – kronik autorstwa Marcina
Kromera, Augustyna Kołudzkiego i Ignacego Krasickiego. Autorzy ci reprezentowali kolejno trzy epoki:
renesans, barok, oświecenie. Opowieść o Lechu jako
faktycznym założycielu państwa polskiego istniała
do końca wieku XVIII, a nawet częściowo w pierwszej
połowie wieku XIX. W czasach Rzeczpospolitej Obojga
Narodów opowiadanie to, uznawane za prawdziwe,
było kanonem historiogra ii. Kroniki jako źródło rzadko pojawiają się na kartach podręczników szkolnych.
Podane poniżej przykłady pozwalają nie tylko na wzbogacenie zestawu środków dydaktycznych do nauczania
historii nowożytnej, lecz także dają okazję do analizy
i interpretacji źródeł historiogra icznych, istotnych dla
zrozumienia epoki, w jakiej powstały.
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Lech i jego Lechici

1

Ortografię i interpunkcję uwspółcześniono.

31

Renesansowy historyk
Marcin Kromer (1512–1589) już w epoce renesansu był uznanym historiografem. W kolejnych epokach
także był jednym z najbardziej cenionych historyków.
Kromer był biskupem warmińskim, kanonikiem krakowskim, a także sekretarzem króla Zygmunt I Starego. Jego dzieło De origine et rebus gestis Polonorum libri
XXX („O pochodzeniu i czynach Polaków ksiąg trzydzieści”) zostało wydane w 1555 r. w Bazylei. W 1611 r.
ukazało się tłumaczenie traktatu na język polski, które
zostało przygotowane przez Marcina Błażowskiego.
Warto przywołać fragment źródła1, aby przekonać
się, jakim erudytą był Kromer. Ze względu na obszerność zapisów dotyczących Lecha passus ten został bardzo skrócony:
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Najpierw jednak należy poznać ogólną opowieść
o fundamentach państwa polskiego. Zdecydowana
większość pisarzy nowożytnych – tworzących od XV
do końca XVIII w. – uznawała, że Lech z bratem Czechem wędrowali z terenów dzisiejszych Bałkanów.
Ich wyprawa powodowana była chęcią uniknięcia istniejących oraz przyszłych waśni i niebezpieczeństw
na południu Europy. Czech w pewnym momencie postanowił o osiedleniu się, Lech zaś powędrował dalej
na północ. Dotarł do Wielkopolski i dzięki dostrzeżonemu znakowi założył tam stolicę swego państwa– Gniezno. Jego panowanie charakteryzowało
się istniejącą między poddanymi harmonią, bezpie-

czeństwem, pełne było wojennych zwycięstw oraz wolności,
którą Lech przyniósł ze sobą
na ziemie polskie. Od XVI w. coraz częściej powtarzano, że nie
było wówczas praw pisanych
– to Lech rządził swoim autorytetem: nie jak król, lecz jak
troskliwy ojciec. Bardzo często
podkreślano, że poddani prowadzili surowy tryb życia, nie
znano pieniędzy i ich negatywnego na człowieka wpływu. Byli
pracowici, waleczni, cnotliwi,
mimo że byli poganami. W niezachowanej do dziś kronice
autorstwa historiografa króla
Zygmunta Starego Bernarda Wapowskiego pojawiła się informacja, że Lech przybył
na ziemie polskie w roku 550. Data ta przyjęła się
i niemalże w każdym następnym źródle powtarzano
tę informację. W epoce nowożytnej była to symboliczna data początku Polski.
Mimo że w większości tekstów pojawiały się wspólne wątki w opowieści o Lechu, poszczególne jej detale
zmieniały się na przestrzeni stuleci – niektóre elementy uszczegóławiano (jak znak dany Lechowi do osiedlenia się), czasem pojawiały się zupełnie nowe, zgodne
z duchem epoki tworzącego kronikę. Przyjrzyjmy się
zatem fragmentom źródeł z kolejnych stuleci, by przekonać się, w jaki sposób jedna opowieść zmieniała
przez lata swoją wersję.

wzbogacamy lekcje historii

Trzy wieki historiografii

wzbogacamy lekcje historii
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„Prawdziwa i to, co starożytna sława i jednostajne
rozumienie opiewa, że Lech z bratem swym Czechem z karwackiej2 ziemi w te kraje przyszli, nie
z nowym je ludem posiadając, ale do krewnych
się swych na miejsca, w których przed tym jeszcze mieszkiwali, wnosząc. I mało na tym, jeśliż
swej chęci czy z potrzeby jakiej albo domowych
rozruchów uchodząc, z Karwaciej3 wyszli; albo
jeśli stamtąd wezwani byli, gdyż to nie nowina,
że ludzie postronnych krajów na księstwa bierzemy, onych nad domowe przekładając: a zwłaszcza
kiedy albo urodzenia zacnością, albo spraw dzielnością, albo też cnotą i dowcipem między swymi
przodują. […] Lech […] naród Lechitów albo Polaków założył i od swego imienia nazwał Lechitami.
[…] Wapowski nasz […] powiada, że się to około
roku Chrystusowego 550. [działo] […]
[…] Lech […] wnet miasteczko, ku północy sze[ś]ć
mil od Warty rzeki, w pozornej równinie z grubej
i nieciosanej materii, między jezior[a]mi i bagniskami, bardziej dla przygody i jakiego takiego
przytułku aniżeli dla ozdoby albo uciechy postawił
i Gnieznem je zwać rozkazał: snadź od gniazda,
które Czechowie gnizdem, a my gniazdem trochę
inaczej zowiemy: że albo na miejscu onym, na którym się ptastwo dzikie po przestronnym powietrzu błąkające gnieździć miało, zamek miał stanąć,
albo iż na nim orle gniazdo zastał był. Stądże herb
wróżki szczęśliwej obrawszy Lech sobie, namiestnikom go, swym książętom i królom polskim zostawił, orła białego rozpiętymi skrzydłami w górę
wyniesionego. Księstwo tedy Lech założywszy,
częścią w Gnieźnie przebywając, częścią krainy
objeżdżając, sądy w prostocie i sprawiedliwości
odprawował, nie podług opisanych praw, których
na ten czas jeszcze nie było, lecz podług zdania
swego prawdziwego i szlachetnego, pomiernie
(czemu wierzyć słuszna) panowania używając,
miłością raczej przeciw sobie ojcowską aniżeli srogością pańską zniewalając poddane: aby tak nie
z bojaźni, ale z chęci swej chwycić się go mogli. […]
Poborów na ten czas i pola własnego nie miał nic
książę, lecz mu [w]spólnie zasiewano, z pola zbierano, i ze wszystkich urodzajów tylko i dochodów
rocznych podatek składano: gdyż pieniędzy jeszcze
nie znali Polacy, lecz zamianą rzeczy, czego komu
potrzeba była, nabywał sobie każdy. Jakoby tedy
Lech długo panował, coby dzielnego, tak w boju,
jako i w pokoju sprawował, lub coby za potomstwo
ostawił, nic pewnego nie mamy. […]”4.
2

Kromer krytycznie podchodził do źródeł – pochodzących zarówno z terenów polskich, jak i zagranicznych, starożytnych, średniowiecznych, renesansowych. Niejednokrotnie zestawiał poglądy innych
pisarzy, dowodząc, które z nich są błędne i dlaczego
należy je sprostować. Czasami jednak po przytoczeniu poglądów innych nie zabierał głosu w kwestii
prawdziwości czy fałszywości konkretnych tez. Dlatego jego dzieło jest tak obszerne. Kromer uprawiał
historię podobnie jak czynią to współcześni badacze
– starał się zebrać wszelkie możliwe źródła i poddać
je krytyce.
Z jego dzieł (nie tylko przywołanego traktatu) przebija kult antyku – zgodnie z renesansowymi ideałami – ale i krytycyzm. Dlatego było ono adresowane
do ludzi wykształconych, zaznajomionych z dokonaniami licznie przywoływanych przez Kromera pisarzy,
czytelników potra iących wysuwać wnioski głębokich
przemyśleń autora, także gdy on sam miał wątpliwości
w niektórych sprawach.

Sarmacki apologeta wolności
Zupełnie inny cel obrał sobie Augustyn Kołudzki.
Mimo że tworzył on już w XVIII w., to jego poglądy
i dzieło można uznać za sumę treści głównie siedemnastowiecznych. W srebrnym wieku nie powstało
zbyt wiele kronik, a sam Kołudzki jest reprezentantem
kultury sarmackiej. W jego dziele Tron ojczysty albo Pałac Wieczności w krótkim zebraniu monarchów, książąt
i królów polskich (1707) historia Królestwa Polskiego
to dzieje państwa narodu szlacheckiego, w którym
od zarania dziejów panowała wolność. Dominują więc
wątki ideologii złotej wolności, liberum veto, sprzeciw
wobec dążeń absolutystycznych monarchy.
Kołudzki skompilował informacje zawarte głównie
w szesnastowiecznych kronikach (m.in. odwołuje się
do przywołanego Kromera), zsyntetyzował je i napisał
swe dzieło bardzo przystępnym językiem – zrozumiałym dla każdego umiejącego czytać. Oto zatem fragment5 o Lechu:
„Lech i Czech, bracia rodzeni, książęta słowiańskie, będąc domowymi ściśnieni wojnami, wybrali się z ludem swoim naprzód do Niemiec w Roku
Pańskim 550 i rozłożyli się między rzekami Albis6
i Wisiurgiem, a[l]bo Wesserią7, gdzie założyli Zamek Brzemię, od brzemienia i zdobyczy wojennej,
gdzie teraz Niemcy zowią Brema. Pomknąwszy
się dalej: Lech na północy i na wschód słońca,
wszystkie krainy posiadł, gdzie dziś Polska, Śląsk,

Chorwackiej.
Chorwacji.
4
M. Kromer, Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego, ksiąg XXX, dotąd w trzech językach, a mianowicie w łacińskim, polskim
i niemieckim wydana, na język polski z łacińskiego przełożona przez Marcina z Błażowa Błażowskiego i wydana w Krakowie w drukarni M. Loba r.
1611, t. 1, Sanok 1857, s. 53–56.
5
Ortografię i interpunkcję uwspółcześniono.
6
Łaba – rzeka w Czechach i Niemczech – w źródłach antycznych nazywana była Albis.
7
Wezera – rzeka w Niemczech.
3

Ignacy Krasicki na obrazie Pera Kraffta straszego z ok. 1767 r.

można uznać za propagandowe – proste w odbiorze, niezwykle czytelne i zrozumiałe dla przeciętnego czytelnika.

Oświeceniowy krytyk
Osiemnaste stulecie to jednak nie tylko trwałość
poglądów sarmackich, lecz także rozkwit idei oświeceniowych. Ignacy Krasicki (1735–1801) – biskup
warmiński, „książę poetów polskich” – znany jest
przede wszystkim z pierwszej polskiej powieści Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, bajek, satyr,
poematów heroikomicznych, wierszy patriotycznych,
które uczeń poznaje na lekcjach języka polskiego. Napisał także Historię, która ukazała się w 1779 r. Krasicki – podobnie jak Kromer – bardzo krytycznie podchodził do przeszłości. W przeciwieństwie jednak
do renesansowego pisarza w dziele XBW nie mamy
licznych odwołań do wcześniejszych historyków, zestawienia różnych poglądów. Krasicki podaje za to logiczne przykłady dyskredytujące tzw. dzieje bajeczne Polski, czyli czasy od panowania Lecha do Popiela.
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Pomorzanie.
Meklemburgia.
10
Holsztyn.
11
Sarmackiej.
12
Trzeciej – po Afryce i Azji.
13
Don.
14
Morze Azowskie.
15
Bieszczady.
16
Morze Bałtyckie.
17
A. Kołudzki, Thron oyczysty abo pałac wiecznosci w ktotkim [!]
zebraniu monarchow xiazat y krolow polskich z roznych approbowanych autorow, od pierwszego Lecha az do teraznieyszych czasów […],
Poznań 1707, s. 2–3. I. Krasicki, Historia, oprac. i wstęp M. Klimowicz,
Warszawa 1956, s. 153–154.
9
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Niezwykle istotna jest u Kołudzkiego propaganda złotej wolności, „demokracji szlacheckiej”, przebijająca się w każdym fragmencie. Widoczne jest
to w zdaniu o wolnym ludzie, który nie mógłby znosić panowania tyrana. Uwaga ta odnosi się oczywiście do istniejącej sytuacji politycznej – od rokoszu
Zebrzydowskiego (1606–1609) szerzyły się hasła,
jakoby król polski wzorem innych państw europejskich dążył do wprowadzenia monarchii absolutnej,
która szlachcie kojarzyła się z odebraniem praw,
zwłaszcza zaś umiłowanej wolności. Najdawniejsza
przeszłość państwa polskiego została wykorzystana do przedstawienia w złym świetle wzmocnienia
władzy monarszej. Dlatego też dzieło Kołudzkiego

wzbogacamy lekcje historii

Margrabstwo Prusy, Pomorczycy8, Mekielburga9,
Olsatia10, saska ziemia i inne miejsca, których
mieczem nabywał. Czech zaś wyżej nad Dunajem
usiadł, to jest Bo[h]emia albo Czechy, Rakusy, Lusacya, Morawę i Myszne, stąd tedy polski naród
idzie ze Słowianów krainy sauromackiej11 leżącej
w Europie, trzeciej części świata12, którą dzieli rzeka Tanais13 i jezioro Meotis14 od wschodu
słońca, a od zachodu płynie Wisła i Odra rzeka,
od południa zaś góry węgierskie nazwane Bezszkied15, od północy Mare Balticum16, nad którym leży Gdańsk, za czasów Lecha Lechowie a[l]
bo Polacy co raz wybiegali przez Dunaj i posiedli
Miśnię, Panonię, Macedonię, Trację, Istrię, Iliryk,
Dalmację, Danię […]. Niemcom nie przepuścili.
Cesarstwo Rzymskie nadwątlili, nauk żadnych
na ten czas nie traktowali, a to dla ustawicznych
wojen, podbijania państwa, którzy Gdańsk, jakby
Duns założyli od zwyciężonych Duńczyków. Lech
ten założył Niezno, jakoby gniazdo, od orlich
gniazd i stąd orła za herb Polacy mają. Tak tedy
ufundowawszy państwo, Lech częścią w Gnieźnie mieszkając, częścią województwa i powiaty
objeżdżając, Królestwa swojego sądził lud, swój
i prawa dawał sprawiedliwe, nie z praw pisanych: bo na ten czas żadnych nie było, ale z biegłości dowcipu swego, to jest sprawiedliwości
i dobroci, skromnie państwo rządził, bar[d]ziej
ojcem niżeli panem stał się tym, którzy za nim
poszli: Niełatwo bowiem lud wolny i odważny
niesprawiedliwego i niesłusznego nad sobą tyrana znosić może rządy. Dochodów na ten czas i ról
osobliwych żadnych nie miał książę, ale wszyscy
na niego siali i zbierali, i ze wszy[s]tkich rzeczy
prowentu i fruktów. Czynsze mu płacili, bo pieniądze na ten czas u Polaków nie były znajome,
ale gdy komu czego trzeba było, na przemianę
rzeczy dostawał. Jak długo zaś państwem rządził, siła potomstwa miał, pewności nie masz.
Wapowski pisze, że półtorasta lat, jego potomstwo państwem rządziło. A żeby zaś był uspokoił
państwo swe, Lech starszego syna wybrał po sobie, a młodsi go słuchali jako ojca”17.

wzbogacamy lekcje historii
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Lech, Czech i Rus według Walerego Eljasza-Radzikowskiego

Oto co Krasicki napisał o Lechu:
„[…] Gdybyśmy się więc przeprawiali tę rzekę, obróciwszy się Lech do swoich, a widząc strwożonych
i zmordowanych przeciągiem drogi, pobudzał ich
do odwagi i cierpliwości obiecując wkrótce żyzne
siedliska i zdobycz ob itą. Dzielniejsze były te obietnice nad układną przemowę, na którą człowiek prosty, żadnej nauki nie znający, zdobyć by się zapewne
nie mógł. Ruszyło więc ochotnie nie tak wojsko, jak
bardziej tłum rozmaitego gatunku ludzi; z żonami,
dziećmi i bydłem. Tym sposobem gdybyśmy przebyli Odrę, zaszliśmy w kraj, pusty, lasami zarosły, a gdy
Lech uznał, iż ziemia była dobra, rzeki i jeziora rybne, paszy dla koni i bydła dostatek, osiadł w miejscu
od siebie upatrzonym; i jeżeli nazwać można miastem namioty i budy chruściane, powiem naówczas
z Kadłubkiem i Długoszem, że miasto założył.
Chcąc pierwiastki swoje uszlachcić narodu polskiego,
kronikarze dają przyczynę nazwiska Gniezna od znalezionego tam orlego gniazda, a ciągnąć jedną konsekwencją z drugiej, temuż szczęśliwemu znalezieniu przypisują herb Polski Orła Białego. Nie przeczę
ja temu, że Gniezna do gniazda jest podobieństwo;
wiem, że Polska pieczętuje się Orłem Białym i że ten
herb wzięto, musiała być tego jakowa przyczyna. Ale
miłość prawdy wymaga to na mnie, abym szczerze
i rzetelnie opisał, na com oczyma moimi patrzał.
Lech […], człowiek nieuczony, prosty, nie tylko orła
za herb sobie nie wziął, ale nawet nie wiedział,
co to jest herb; za jego czasów zwyczaj herbów nie
był w używaniu. […]
Orli gnieżdżą się na wierzchołkach skał; tych około
Gniezna nie masz, a choćby i były, mogę śmiele upewnić czytelnika, że nam natenczas o większe rzeczy
chodziło niż o szukanie gwiazd. Nie od orlich więc
gniazd, ale od pierwszego naszego w tym miejscu
zagnieżdżenia się osadę Lechową z czasem nazwano
Gnieznem.
Dobrze jest mieć liczną koligacją, ale żebyśmy z Czechami i Rusią byli bracią stryjeczno-rodzonymi,
i to się z prawdą nie zgadza. Lech żadnego brata nie

miał, tylko dwie siostry; tych mężowie osadzili Kalisz
i Poznań, miasta dotąd stołeczne województw tegoż
nazwiska.
[…] Żyli wszyscy dawniejsi mieszkańcy bez ustanowionych siedlisk. My, przychodnie, na wzór ich
z początku poczynaliśmy sobie. Nie mieliśmy wojen,
bo nie było z kim wojować; nie podbijaliśmy sąsiedzkich krain, bośmy więcej mieli ziem, niż nam było
potrzeba.
W towarzystwie tak prostych ludzi zostawając nie
przykrzyłem sobie, byli albowiem uprzejmi, ludzcy,
sprawiedliwi. Lech, wódz, a bardziej gospodarz gromady naszej, dawał z siebie dobry przykład, a zestarzawszy się w pokoju, za zgodnym wszystkich osad
zezwoleniem, gdy już się widział być bliskim śmierci,
wyznaczył następcą swoim starszego syna, Polach;
młodszemu, Kruszwie, dostały się osady nad Gopłem. […] Umarł Lech roku 687, dnia 13 października, mając 79 lat”18.
Krasicki zrobił rzecz dla dotychczasowej wizji
przeszłości państwowej i przeciętnego odbiorcy niewyobrażalną – nie dość, że zdyskredytował Lecha
jako wielkiego władcę, wybitnego fundatora państwa, uznając go za prostego, niewykształconego
człowieka, to jeszcze zakwestionował datę przybycia Lecha, czyli symbolicznego początku państwa
polskiego. Wcześniej Jan Kochanowski powątpiewał
w istnienie Lecha, jednak w swojej poezji sławił jego
postać. Oświecenie w kwestii prawdziwości opowieści fundacyjnej państwa nastąpiło po 200 latach, gdy
znalazła się osoba na tyle odważna, by mogła zdegradować mityczną wizję początków państwa
polskiego, zgodną z wielowiekową, tradycyjną wizją
narodu szlacheckiego.

Jedna historia?
Oprócz nauczania faktogra ii, związków przyczynowo-skutkowych wciąż należy uczniom uświadamiać,
że nie istnieje jedna obiektywna wersja historii. Najłatwiej jest to przekazywać, ucząc o XX w., gdy mamy
jeszcze okazję zaprosić uczestników lub świadków
wydarzeń z przeszłości i wysłuchać ich głosu na temat
drugiej wojny światowej czy czasów PRL.
Okazuje się jednak, że i w źródłach pisanych sprzed
wielu wieków znajdziemy podobny materiał badawczy.
Kroniki można traktować jako źródło do zrozumienia
różnic w treści i formie przekazu – bardzo istotne jest
zwrócenie uwagi na to, że każda z nich była pisana nie
tylko w innej epoce, lecz także w innym celu i do innego odbiorcy. Wreszcie, warto pokazać uczniom, że część
z nich, powielana w rękopisach, stanowiła wówczas rodzaj środków masowego przekazu, w których dzięki
używaniu argumentów z przeszłości starano się zachowywać lub – o wiele rzadziej – reformować panujące
w epoce staropolskiej stosunki społeczno-polityczne.
Zdjęcia – domena publiczna

Elżbieta Turlejska - Muzeum POLIN

Czy już czas na obywatelskie
nieposłuszeństwo
– jak uczyć historii w dobie nowej polityki historycznej?
Maria Jadczak
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Repolonizacja ofiar?
Jak po ustawie o IPN, którą 6 lutego 2018 r. podpisał
prezydent Andrzej Duda, mają opowiadać o Auschwitz-Birkenau nauczyciele? Czy mają zapomnieć statystki?
Liczba deportowanych do KL Auschwitz:
O 1,1 mln Żydzi, w tym:
P z Węgier – 430 tys.,
P z Polski – 300 tys.,
P z Francji – 69 tys.,
P z Holandii – 60 tys.,
P z Grecji – 55 tys.,
P z Czech i Moraw – 46 tys.,
P ze Słowacji – 26,6 tys.,
P z Belgii – 25 tys.,
P z Niemiec i Austrii – 23 tys.,
P z Jugosławii – 10 tys.,
P z Włoch – 7,6 tys.
O polscy więźniowie polityczni 140 tys.,
O Romowie – 23 tys.,
O sowieccy jeńcy – 15 tys.,
O 20 tys. innych więźniów różnych kategorii.
Spośród nich zginęło 1,1 mln osób, w tym 900
tys. Żydów zamordowanych w komorach gazowych.
Czy zgodnie z planami władz nauczyciele mają repolonizować o iary Auschwitz? Kim są polscy Żydzi
– obywatelami RP czy Polakami? Powtarzalność tych
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spółpracujący z Muzeum Auschwitz-Birkenau
i Międzynarodowym Domem Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, nauczyciele uczestniczący w studiach podyplomowych i dorocznych konferencjach poświęconych ludobójstwu z przerażeniem przyglądają się działaniom
władz, które niszczą, wydawałoby się już utrwalone,
przyjaźnie polsko-izraelskie.
Starania Alexa Dancyga, który przywoził na międzynarodową wymianę do różnych polskich miast izraelskich uczniów i nauczycieli, legły w gruzach. To Alex
wymyślił nową formułę spotkań młodzieży. Uczniowie z Izraela poznawali swoich polskich przyjaciół, śledząc dzieje Żydów w społecznościach lokalnych, a dopiero po zrozumieniu wspólnego dziedzictwa razem
z polskimi przyjaciółmi odwiedzali miejsca Zagłady
– pamięci. Uczniowie izraelscy przebywali w polskich
rodzinach, a potem ich polscy rówieśnicy odwiedzali
Izrael. Wymiana młodzieży odbywała się regularnie,
chociaż podczas rozmów o historii nie brakowało trudnych tematów. Często wytrychem, który pozwalał rozluźnić atmosferę, była muzyka, która dla całego zglobalizowanego świata ma charakter uniwersalny. Co się
teraz stanie z nauczycielskimi kontaktami zawartymi
podczas tych spotkań? Czy o zawartych przyjaźniach
można zapomnieć?

relacje – dyskusje – konfrontacje

Rządzącym wydaje się, że przed nimi nikt nie odnosił się w sposób właściwy
do trudnej tematyki stosunków polsko-żydowskich. Sądzą także, że tylko oni
mają monopol na prawdę. Zapominają jednak o tych wszystkich nauczycielach
i edukatorach, którzy od dawna zgłębiają trudną tematykę Holocaustu.

relacje – dyskusje – konfrontacje
36

sporów wydaje się znamienna w historiogra ii PRL.
Znana jest przecież sprawa „encyklopedystów”, której o iarami w 1968 r. stali się naukowcy opracowujący hasła Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN.
Zarzuty wobec naukowców były dwa: podali, że 99%
o iar to Żydzi i Romowie oraz wprowadzili podział
na obozy zagłady i koncentracyjne. W ten sposób
zdaniem zwolenników Mieczysława Moczara zdeprecjonowali polską o iarę i wystąpili przeciw polskiej
martyrologii.
Jak w epoce „dobrej” (czy raczej śmiesznej) zmiany
mają się zachować nauczyciele historii, którzy zwykle
chorują na „uporczywość pamięci” i znają wizjonerski esej Jana Józefa Lipskiego z 1981 r. pt. Dwie ojczyzny – dwa patriotyzmy. Autor wyraźnie sugerował w nim, że najważniejszą częścią patriotyzmu jest
świadomość historyczna traktowana jednak nie wiktoryjno-martyrologicznie, czyli po sienkiewiczowsku,
lecz realistycznie z uwzględnieniem wad narodowych, zatem w tradycji Stefana Żeromskiego. Lipski
pisał: „Patriotyzm to nie tylko szacunek i miłość dla
tradycji, lecz również nieubłagana selekcja elementów tej tradycji, obowiązek intelektualnej prawdy
w tym zakresie. Wina za fałszywą ocenę przeszłości,
za utrwalanie fałszywych moralnie mitów narodowych, za służące megalomanii narodowej, przemilczenie ciemnych plam własnej historii – jest zapewne
mniejsza z moralnego punktu widzenia niż praktykowanie zła wobec bliźnich, lecz przecież jest przesłanką aktualnego zła i drogą do przyszłego”.
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Biało-czarna wizja dziejów z zawsze
dobrym Polakiem?
Czy nauczyciele historii mają zapomnieć przeczytane książki Barbary Engelking: Szanowny Panie Gistapo o „bezinteresownych” donosach pisanych przez
Polaków na współobywateli ukrywających Żydów
oraz Jest taki piękny, słoneczny dzień o zbrodniach
popełnianych przez Polaków na Żydach już po 1943 r.?
Jak wyrzucić z głowy straszne obrazy zapisane na kartach tych publikacji? W czasie likwidacji getta w Sandomierzu „Daj pani te chustke z głowy i tak przecież
na śmierć idziecie”; w lesie koło Oleksina „Leśniczy
Janinas Wycech ze swoim pomocnikiem Kosiakiem
wykryli w lesie schron, w którym ukrywał się nieznany z nazwiska adwokat z Brańska i jego ciężarna żona.
Mężczyźni zastrzelili adwokata, lecz zabrakło im naboi, wysłali więc Wacława Kwiatkowskiego na gajówkę po naboje. Wówczas Kosiak załadował strzelbę i strzelił do siedzącej żydówki z odległości 15–20
metrów, lecz chybił i wówczas wziął strzelbę Janusz
Wycech i też strzelił do niej, lecz też nie tra ił, może
dlatego że obaj byli pijani. Nie mając już naboi, żydówkę załadowali na furmankę i zawieźli do wykopanej
wcześniej jamy. Jeden ze świadków zeznał […]. W ten
sposób jeszcze żyjącą wrzucono do jamy […] Po włożeniu jej do dołu i zasypywaniu piachem zgarniała
ona piach z twarzy ręką”.

Co zrobić z informacjami zaczerpniętymi z książki Jana Grabowskiego Judenjagd. Polowanie
na Żydów 1942–1945. Studium do dziejów pewnego powiatu, czyli właściwie z dziennika naocznego
świadka wydarzeń, lekarza Zygmunta Klukowskiego z położonego pod Zamościem Szczebrzeszyna?
„W ciągu całego dnia wynajdowano Żydów w najrozmaitszych kryjówkach. Rozstrzeliwano ich
na miejscu lub odprowadzano na kirkut i tam zabijano. […] Rabunek idzie na całego. W ogóle ludność
polska nie zachowywała się poprawnie. Niektórzy
brali czynny udział w tropieniu i wynajdywaniu Żydów. Wskazywali, gdzie ukryci są Żydzi, chłopcy uganiali się nawet za małymi dziećmi żydowskimi, które
policjanci zabijali na oczach wszystkich”.
Niechęć do Żydów – jak pisał w swoim raporcie
z zimy 1940 r. Jan Karski – stanowiła tę „wąską kładkę, na której spotykał się okupant i znaczna część
polskiego społeczeństwa”. Przecież nie tylko Andrzej Żbikowski, który napisał wspaniałą biogra ię
najsłynniejszego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego, jasno stwierdzał, że Jan Karski sam w Londynie
cenzurował swoją opowieść, aby złagodzić obraz Polaków bogacących się na nieszczęściu Żydów.
Wszyscy nauczyciele języka polskiego w szkołach
ponadgimnazjalnych znają wiersz Czesława Miłosza Campo di Fiori. Wiedzą doskonale, że utwór napisany w wielkanocną noc 1943 r. był dramatyczną
odpowiedzią poety na obraz płonącego getta, w którym właśnie dogorywało powstanie. Miłosz porównał w nim motłoch, który przyszedł towarzyszyć
stosowi Giordanowi Bruno w 1600 r., do polskiego
tłumu gromadzącego się na karuzeli obsługującej
klientów na placu Krasińskich, mimo dramatycznych
scen, które rozgrywały się za murem warszawskiego
getta. „Czasem wiatr z domów płonących/ Przynosił
czarne latawce,/ Łapali skrawki w powietrzu/ Jadący na karuzeli./ Rozwiewał suknie dziewczynom/
Ten wiatr od domów płonących,/ Śmiały się tłumy
wesołe/ W czas pięknej warszawskiej niedzieli”.
Jak w dobie nowej polityki historycznej poloniści
mają zinterpretować słowa poety? Czy posłużą się
wówczas pięknym esejem Jana Błońskiego ogłoszonym w „Tygodniku Powszechnym” w 1987 r.
pt. Biedni Polacy patrzą na getto? Czy młodzież postawi sobie wówczas pytanie, jakim trzeba być człowiekiem, żeby zaprowadzić swoje dziecko na karuzelę tuż przy murze, za którym ginęli ludzie, a dzieci
umierały z głodu na gazetach rozłożonych na ulicach?
O rzeczywistej postawie wobec Żydów większości społeczeństwa polskiego pod okupacją świadczą pogromy, które na ziemiach polskich organizowano już po zakończeniu wojny. Jan Tomasz Gross
w książce Strach ukazał polski antysemityzm tuż
po Holocauście jako historię moralnej zapaści: „Powracający Żydzi padali ofiarami mordu całymi rodzinami (jeżeli rodziny zdołały się uratować z za-

mieniami, i to rzucał w taki sposób beznamiętny. Leciał kamień i tłum się patrzył, czy już się przewraca
czy jeszcze nie”.

Jak nauczać i nie łamać prawa?
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Jak zatem nauczyciele mają rozmawiać z uczniami
o trudnych stosunkach polsko-żydowskich? Przecież
nasi uczniowie to nie „przypadkowe społeczeństwo”
ani „ciemny lud”. Nasi uczniowie nie zadowolą się
zmitologizowanym przekazem Polski bez winy,
Polski o iary. Mit to uproszczona, sakralizowana,
zdeformowana do elementarnych stanów emocjonalnych wizja historii niemająca nic wspólnego z prawdą. Mit to zjawisko groźne, a myślenie mitotwórcze
ma charakter skrótowy, jednowymiarowy i wybiórczy.
Ustawodawcy zapomnieli jednak o negatywnym charakterze mitomanii i mimo szeroko komentowanych
psychologicznych doświadczeń Stanleya Milgrama
i Philipa Zimbardo, które dowodzą, że w określonym
momencie, w każdym człowiek może ujawnić się zło
i zadziała „efekt Lucyfera”, chcą uwznioślić postawy
społeczeństwa polskiego w czasie II wojny światowej.
Co więc powinien zrobić nauczyciel, aby nie narazić się na zarzut łamania prawa? Przecież zgodnie
ze znowelizowaną ustawą o IPN „każdy, kto wbrew
faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu
polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę
Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości,
pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech”.
Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych
zbrodni”.
Nauczycielom historii, którzy chcą żyć w prawdzie,
pozostaje jedyna droga, obywatelskie nieposłuszeństwo, czyli świadomy, otwarty, dokonany bez użycia
przemocy akt złamania obowiązujących norm prawnych, który ma doprowadzić do zmiany niesprawiedliwych przepisów prawa i związanych z nim decyzji
władz. Protestujący zakładają przy tym gotowość do
spokojnego przyjęcia wszelkich grożących im za to represji. To nie jest żadna „pedagogika wstydu”, raczej
polityką „bezwstydu” można nazwać zakłamywanie
historii. Posiłkując się Cyceronem: „Kto nie zna historii, ten wiecznie będzie dzieckiem”, a przecież
nie na takich uczniach i takim społeczeństwie nam
zależy.
Timothy Snyder w broszurce O tyranii. Dwadzieścia lekcji z XX wieku, w rozdziale Nie bądź z góry
posłuszny napisał: „Władza autorytarna w większości
jest dana dobrowolnie. W czasach takich jak dzisiejsze
ludzie zastanawiają się, czego zażąda w przyszłości
bardziej represyjny rząd, i są gotowi spełnić te żądania, zanim jeszcze je usłyszą. Uginając się w ten sposób, obywatele wskazują władzy, jak daleko może
się posunąć”.
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głady), nie szczędzono kobiet ani małych dzieci,
bywało, że zabijano je w sposób okrutny. Najbardziej charakterystyczną cechą tych zabójstw jest to,
że nie były zaskoczeniem, że się ich spodziewano –
tak jak spodziewamy się kary za popełniony występek. Pełne zdziwienia tytułowe: «Moszek, to ty żyjesz?», zazwyczaj miało dalszy ciąg w postaci dobrej
rady albo ostrzeżenia, żeby się z rodzinnych stron
co prędzej wynosił, bo będzie źle. […] Najlepiej udokumentowane jest zabójstwo Reginy Fisz i jej dziecka. […] Zapytany po pogromie milicjant Mazur o to,
dlaczego zastrzelił z automatu leżące przy matce
dziecko, odpowiedział sędziemu: «Matka» i tak nie
żyła już, więc dziecko by płakało”.
Pogrom kielecki od dawna był znany wszystkim
historykom. W 1986 r. Krystyna Kersten w książce
Narodziny systemu władzy komentowała to wydarzenie, o którym dzisiaj minister Anna Zalewska nic
nie wie albo nie chce wiedzieć. Dnia 4 lipca 1946 r.
Polacy zabili 37 Żydów, 3 Polaków, dlatego że byli
podobni do Żydów, 35 osób zostało rannych: „To był
1946 rok. Rok po wojnie, w której zginęły miliony
Żydów i Polaków. W Polsce trwa opór przeciw obcej,
komunistycznej władzy narzuconej siłą. Nadzieję
na prawdziwą wolność Polacy pokładali w gwarantowanych w Jałcie wolnych i nieskrępowanych wyborach. 30 czerwca 1946 roku w referendum – którego wyniki będą sfałszowane – ogromna większość
powiedziała nowej władzy kategoryczne NIE. Pogrom w Kielcach, cztery dni po referendum, sprawił,
że oczy świata skierowały się na Polaków: nie jako
na ofiary, lecz jako na katów – antysemitów, sprawców zbrodni na Żydach uratowanych z Shoah. Polska
niezależna opinia upatrywała w tym rękę obcych.
Uważam, że najprawdopodobniej była to prowokacja ze strony zainteresowanych w odwróceniu uwagi
od dokonywanego w Polsce dławienia swobód”.
W tym samym roku Marcel Łoziński nakręcił film Świadkowie, który każdy nauczyciel może
znaleźć na YouTube. Prologiem do tego filmu jest
fragment Polskiej Kroniki Filmowej nr 26 z 1946 r.,
potem przed oczyma widzów pojawia się wspomniany cytat z Krystyny Kersten jako wprowadzenie do właściwej narracji w zasadzie zaprzeczającej
tezom profesor. W 40. rocznicę tamtych wydarzeń
reżyser odnalazł świadków pogromu i zrobił z nimi
wywiady. Robotnik, pielęgniarka, nauczycielka, inżynier, sprzedawczyni, właścicielka cukierni zdawali
relacje z zapamiętanych podczas pogromu epizodów. Film ma wstrząsający charakter. Antysemicki
jad, który ujawniają te wypowiedzi, nadal robi wrażenie na widzu: „Luźny tłum już po kilku godzinach
tych ekscesów stał wokół Żyda. Dwudziestoparoletni
mężczyzna, już mocno pokrwawiony, pamiętam, że
był w kamizelce, białej koszuli, stał na środku rzeczki, stał właściwie już taki- ani nie krzyczał, ani się
nie ruszał, głowa spuszczona, stał na środku rzeczki
w wodzie i na około stał ten tłum, który rzucał ka-
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– komentarze do wybranych zadań maturalnych
Robert Śniegocki

Materiał przygotowany we współpracy z Wydawnictwem Nowa Era
Dnia 16 maja 2018 r. tysiące absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych przystąpiły do egzaminu maturalnego z historii. Warto pochylić się nad niektórymi
tegorocznymi zadaniami w celu ich przeanalizowania.
Pierwsza część arkusza składała się z 25 pytań testowych wyposażonych w różnorodne materiały źródłowe, takie jak teksty, ilustracje, mapy. W części drugiej zaproponowano zestaw pięciu tematów, z których
zdający wybierał jeden i pisał na jego podstawie esej
historyczny.
Poniżej prezentujemy komentarze do części spośród zadań, z którymi w tym roku musieli się zmierzyć
maturzyści. Ich analiza pozwoli efektywniej przygotować się do przyszłorocznej matury. Ponadto zachęcamy do korzystania z serii Teraz matura wydawnictwa
Nowa Era. Dzięki obszernemu Vademecum zawierającemu informacje dotyczące historii powszechnej i historii Polski uczeń może samodzielnie uporządkować
swoją wiedzę. Przykładowe zadania typu egzaminacyjnego do poszczególnych epok zawarte w Zadaniach
i arkuszach ułatwią mu ćwiczenie umiejętności sprawdzanych na egzaminie. Z kolei niewielkich rozmiarów
publikacja Tuż przed egzaminem pomoże szybko powtórzyć najważniejsze wiadomości oraz poznać sposoby pracy z tekstem, źródłowym, mapą historyczną,
materiałem ilustracyjnym i danymi statystycznymi.
Zachęcamy również do korzystania z publikacji Zrozumieć przeszłość. Maturalne karty pracy cz. 1–4, gdzie
można znaleźć jeszcze więcej zadań typu egzaminacyjnego. Można je wykorzystywać równolegle z omawianiem kolejnych tematów w ramach realizacji planu nauczania zakresu rozszerzonego.
Liczne materiały zarówno dla nauczycieli, jak i dla
uczniów w formie cyfrowej znajdują się również w portalu www.terazmatura.pl.
Zapraszamy do korzystania!

Pierwsze zadanie było typu zamkniętego, gdzie należało wskazać, czy zdania umieszczone w tabeli są
prawdziwe, czy fałszywe. Trzy ilustracje, często występujące w podręcznikach szkolnych, ukazywały rzeźby
charakterystyczne dla cywilizacji egipskiej, mezopotamskiej i greckiej. Przykładowo uczeń powinien rozpoznać na ilustracji C kopię dzieła Fidiasza ukazującą
Atenę Partenos. Wówczas powinien wskazać zdanie

pierwsze jako fałszywe. Rozpoznając ilustrację A jako
dzieło sztuki starożytnego Egiptu, z zastosowaniem
stałego kanonu używanego w Starym Państwie, ukazującego kroczącego władcę, uczeń powinien wiedzieć, że
nie ma w nim zastosowania powstały stulecia później
w antycznej Grecji kontrapost. Zauważenie i trafne zinterpretowanie charakterystycznego dla Mezopotamii
stroju i plecionej, imponującej długością brody postaci powinno pozwolić uczniowi na wskazanie trzeciego
zdania w tabeli jako prawdziwego.

Zadanie 2. było dwuczęściowe. Najpierw tegoroczny
maturzysta powinien, po przeanalizowaniu fragmentu
opracowania historycznego, rozpoznać, że tekst opisywał Aleksandra Wielkiego. Naprowadzić na to powinny
go słowa, że ojcem tej postaci był Filip, a osoba ta była
jednym z największych wodzów i zdobywców w dziejach. Wiedząc już to, zdający powinien uważnie przeanalizować zaprezentowaną mapę. Znając osiągnięcia
Aleksandra, trzeba było wskazać, że mapa nie przed-

stawia jego państwa. W granicach prezentowanego imperium brakowało np. jego rodzimej Macedonii, zdobytej przez Filipa Tracji czy Aten, a także nie ma – w granicach wskazanego państwa – Egiptu, zdobytego przez
samego Aleksandra. Za poprawne wskazanie i uzasadnienie zdający mógł otrzymać jeden punkt. Druga część
zadania sprawdzała wiedzę chronologiczną. Zdający
miał umiejscowić panowanie Aleksandra Wielkiego
na tle wydarzeń politycznych z dziejów starożytnego
Rzymu. Wydarzenia te były ustawione w porządku
chronologicznym. Uczeń, który wie, że Aleksander panował w IV w. przed Chrystusem, powinien wskazać
jedną z czterech odpowiedzi jako poprawną. Jeśli znał
datę powstania republiki rzymskiej (509 r. p.n.e.), zdający eliminował odpowiedź pierwszą. Trafnie umiejscawiając wybuch wojny punickiej na rok 264 p.n.e.,
egzaminowany mógł poprawnie wskazać, że przedstawiona w opisie postać panowała przed tym wydarzeniem. Oznaczało to zdobycie kolejnego punktu.
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Zadanie 4. wymagało także przeprowadzenia kilku operacji i trafnego podania aż trzech odpowiedzi,
ażeby uzyskać jeden punkt. Ilustracje pokazywały trzy
księgi religii monoteistycznych. Był to zapisany pismem arabskim Koran, charakterystyczny zwój hebrajskiej Tory i łacińskie tłumaczenie Nowego Testamentu,
zwane popularnie Wulgatą. Maturzyści po owych cechach powinni rozpoznać te księgi, a następnie udzielić kilku odpowiedzi. Znając kolejność powstawania
tych religii, należało wskazać, że najpóźniej powstała
religia, której święta księga jest widoczna na ilustracji

Wiedzę z zakresu dziejów sztuki sprawdzało zadanie 8. Zdający miał przeanalizować najpierw tekst
opracowania historycznego i ustalić, jaki styl architektoniczny on opisuje. Cytat o powstałych w tym okresie
kościołach katolickich, że miały być przeciwieństwem
„do szarych i surowych zborów reformackich”, jednoznacznie wskazywał na okres po 1517 r. Tekst wspomniał również, że sztuka miała w tym czasie przyciąg-
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A (czyli Koran), a znając wiek, w którym działał Mahomet, lub znając datę hidżry – należało napisać, że stało
się to w VII w. Zdający powinien dodatkowo podać nazwę tej monoteistycznej religii – islam.
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nąć wiernych do Kościoła. Dobrze interpretując ten
fakt, zdający powinien wiedzieć, że takie funkcje pełnił
w kościele katolickim styl barokowy. Następnie maturzysta miał dokonać analizy dwóch fotogra ii i wskazać, która z nich jest w stylu opisywanym w tekście.
Jedna z ilustracji przedstawiała znaną i charakterystyczną dla gotyku fasadę katedry Notre Dame w Paryżu. Druga fotogra ia ukazywała rzymski kościół Il Gesù,
świątynię, która stanowiła wzorzec dla wielu świątyń
barokowych. Przykładowo na ilustracji widać charakterystyczne dla tego stylu zdwojone korynckie pilastry
czy woluty. Dzięki tej wiedzy zdający miał wskazać,
że budowla charakterystyczna dla opisywanego stylu
widoczna jest na ilustracji B, a w uzasadnieniu podać
nazwę tego stylu – barok i wymienić jedną ze znanych
mu cech.
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Zadanie 11. sprawdzało wiedzę z dziejów Polski
z końca XVIII w. W tym zadaniu można było zdobyć aż
dwa punkty. Egzaminowany najpierw powinien dokonać analizy załączonego źródła. Tutaj najistotniejsze
mogło okazać się zwrócenie uwagi, że dokument ten
wydano w Połańcu. Jeżeli piszący maturę dobrze zidenty ikował tekst jako Uniwersał połaniecki, powinien
następnie wskazać, że ten akt prawny został wydany
w czasie powstania kościuszkowskiego (jeden punkt),
a celem uchwalenia postanowień w nim zawartych, jak
można wywnioskować, było dążenie do zachęcenia
chłopów do masowego udziału w walce o niepodległość Polski (drugi punkt).
Zadanie 13. składało się z dwóch części. Najpierw
trzeba było przeanalizować tekst źródłowy, tym razem
– fragment diariusza sejmowego. Zdający powinien
zwrócić uwagę, że w dokumencie wspomina się cara
Mikołaja, któremu sejm odmawia prawa do sprawowania funkcji królewskiej. Taka analiza źródła powinna
trafnie zinterpretować dokument jako akt detronizacji
cara Mikołaja ze stycznia 1831 r. Dzięki tej wiedzy należało w zadaniu 13.1. wskazać powstanie listopadowe
jako wydarzenie, podczas którego podjęto taką uchwałę. Druga część zadania wymagała umiejętności rozpoznawania herbów i trafnej interpretacji gra icznej.
Do zadania dołączono dwa banknoty. Na jednym z nich
było widoczne godło Polski (Orzeł) i Litwy (Pogoń)
połączone wspólną koroną, co było symbolem nie-

podległego Królestwa Polskiego z czasów powstania
listopadowego. Na banknocie B widać było zaś godło
Królestwa Polskiego z czasów dziewiętnastowiecznych
zaborów. Biały Orzeł jest tam na tarczy na tle czarnego, dwugłowego orła rosyjskiego. Jeżeli zdający trafnie
zinterpretował dokument jako akt detronizacji Romanowów albo jako akt niepodległości Królestwa Polskiego, powinien wskazać jako odpowiedź banknot A i odpowiednio to uzasadnić.

Przy rozwiązywaniu zadania 20. zdający musieli wykazać się wiedzą o przemianach ustrojowych państwa

polskiego w XX w. i umiejętnością rozpoznawania najważniejszych aktów prawnych z tego okresu. Należało
spośród trzech konstytucji wskazać tę, która powstała w okresie rządów sanacji. Nawet jeżeli zdający nie
rozpoznaliby fragmentu pierwszego (mała konstytucja
z 1947 r.) czy drugiego (konstytucja marcowa z 1921 r.),
to we fragmencie trzecim był bardzo charakterystyczny zwrot o skupieniu jednolitej, niepodzielnej władzy
państwowej w ręku prezydenta, który odpowiada tylko
„wobec Boga i historii”. Znajomość tego faktu powinna
pozwolić na podjęcie trafnego wyboru i wskazania fragmentu 3. jako tekstu konstytucji powstałego w okresie
rządów sanacji. Nie był to jednak koniec zdania. Ażeby
uzyskać jeden punkt, abiturient powinien jeszcze podać stosowaną w historiogra ii nazwę tej normy prawnej – „konstytucja kwietniowa” i podać rok jej uchwalenia, czyli wpisać datę „1935”.
Ostatnie, 25. zadanie testowe sprawdzało wiedzę
i umiejętności uczniów z historii najnowszej. Tym razem analizie trzeba było poddać wiersz i rysunek satyryczny. W części pierwszej zadania należało wskazać
rok wydarzenia, do którego odnoszą się oba źródła
i uzasadnić swój wybór. Abiturient mógł wybrać jedną
z czterech odpowiedzi. Analizując wiersz, zdający powinien zwrócić uwagę na wers: „Żona z Wujka ma czarną sukienkę”. Znajomość faktów z czasów PRL powinna jednoznacznie wskazać na odpowiedź D. To przecież w stanie wojennym, 16 grudnia 1981 r., doszło
do krwawej pacy ikacji w Kopalni Węgla Kamiennego
„Wujek” w Katowicach, gdzie od kul ZOMO zginęło 9
górników. Ponadto na rysunku satyrycznym wyraźnie
było widać napis WRONA. Było to nawiązanie do powstałego w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. organu kierującego PRL w czasie stanu wojennego. Bardzo często
wykorzystywany w ulotkach antykomunistycznych
rysunek wrony był jednoznacznie identy ikowany z generałem Wojciechem Jaruzelskim i kierowaną przez
niego Wojskową Radą Ocalenia Narodowego (WRON).
Jeśli zdający to wiedział, powinien wskazać poprawną
odpowiedź i trafnie ją uzasadnić dzięki odwołaniu się
do obydwu źródeł.
Kolejny punkt można było uzyskać, wskazując, że
oba źródła mają stosunek negatywny do informacji
przekazywanych przez ówczesne reżimowe media.
W wierszu jest mowa o tym, że „trzech oplują wieczorem w dzienniku”, czyli zniesławią w wiadomościach
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Zadanie 16. wymagało rozpoznawania podstawowych ideologii politycznych. Jak w każdym zadaniu
należało najpierw przeanalizować tekst. Tym razem
był to fragment encykliki Rerum novarum papieża Leona XIII. Zadanie polegało jednak nie na rozpoznaniu,
kto jest autorem tego tekstu, czy na wskazaniu, że dokument ten jest podstawą nauki społecznej Kościoła
katolickiego, a jedynie na wskazaniu, jaką ideologię
ten fragment tekstu krytykuje. Ponieważ autor jednoznacznie krytykuje teorię walki klas, czyli należy wskazać marksizm i odpowiednio to uzasadnić.
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telewizyjnych. Ponadto na rysunku w kontur Polski jest
wpisany ekran odbiornika telewizyjnego ze słowami
„krakrakra” jako tekstem przekazywanym przez komunistyczną WRON-ę.
Zgodnie z zasadami tzw. nowej formuły matury
obowiązującymi od 2015 r. maturzyści wybierają nie
jeden z dwóch, jak było wcześniej, ale jeden z pięciu
tematów. Szczególnie popularnym wśród tegorocznych
zdających był temat pierwszy, poruszający zagadnienie wpływu warunków naturalnych na powstanie cywilizacji starożytnych. Zagadnienie to jest już obecne
w podstawie programowej w szkole podstawowej,
a dodatkowo temat ten został wyposażony w kilka źródeł. Wbrew pozorom jednak temat ten niósł ze sobą
kilka niebezpieczeństw. Po pierwsze, nie wolno było
się ograniczać tylko do zjawisk związanych z gospodarką, rolnictwem czy handlem. W pracach zdający
powinni wskazać na wielki wpływ warunków naturalnych na samo powstanie państw. To potrzeba zorganizowania masowych robót przy budowie systemów

irygacyjnych wymusiła potrzebę stworzenia instytucji
państwa. Stało się to też jedną z charakterystycznych
przyczyn powstania tego typu państw. Z kolei w Grecji
górzysty teren nie tylko nastręczał problemów z wykorzystywaniem pól uprawnych, lecz także powodował powstanie wielu małych państewek oddzielonych
od siebie pasmami górskimi. Warunki naturalne miały
także wielki wpływ na kulturę i religię. Nie przypadkiem jednym z ważniejszych bóstw Egiptu był Ozyrys,
którego postać była związana z wylewami Nilu. Pamiętać trzeba również o wpływie położenia geogra icznego na architekturę. Przykładowo pałace i świątynie
w Mezopotamii, inaczej niż w Grecji czy Egipcie, wobec
braku kamienia wznoszono z rzecznej gliny.
Drugim problemem były źródła, które należało
wykorzystać, a część zdających zrobiła to raczej pobieżnie. Patrząc na źródło A, należało wskazać, że
np. wszystkie miasta leżą nad Nilem, co jednoznacznie wskazuje na ogromną rolę rzeki. Niemożliwe
ze względów żywieniowych, higienicznych czy transportowych było powstanie dużych ośrodków urbanistycznych bez dostępu do wody. Jednocześnie widać
wyraźnie, że Egipt był oddzielony od potencjalnych
najeźdźców wielkimi przeszkodami naturalnymi –
morzami i pustyniami. To tłumaczy m.in. względne
bezpieczeństwo starożytnego Egiptu i rozwój w pewnej izolacji. Inaczej niż w wypadku Mezopotamii, gdzie
względna otwartość granic powodowała nieustanne
najazdy ludów koczowniczych na osady nad Eufratem
czy Tygrysem.
Tylko trafne wskazanie roli warunków naturalnych
na przemiany polityczne, gospodarczo-społeczne i kulturowe, wyjaśnienie wielu istotnych związków przyczynowo-skutkowych i pełne wykorzystanie źródeł
gwarantować mogło sukces zdającemu.

Aktywność źródeł informacji stanowiących
wyposażenie zadań w arkuszach
egzaminacyjnych na maturze z historii
Kilka uwag do artykułu Anety Sarbinowskiej-Murawieckiej1
Wiadomości Historyczne 4/2018

Wanda Królikowska

swoich rozważaniach na temat aktywności
źródeł historycznych w zadaniach na egzaminie maturalnym z historii Aneta Sarbinowska-Murawiecka za podstawę oceny stopnia aktywności źródeł przyjęła wskaźnik łatwości
zadania lub poziom wykonania zadania (od 2015 r.)
wyposażonego w materiał źródłowy. Czy słusznie?

W
1

W jaki sposób możemy się dowiedzieć, czy zdający odpowiedział na pytanie, twórczo wykorzystując/analizując materiał źródłowy?

Problem parametrów
Na parametry zadań (w tym na wskaźnik łatwości/
poziom wykonania zadania) wpływają także takie
czynniki, jak umiejscowienie zadania w arkuszu
czy typ zadania. Bardzo często, choć nie zawsze,

A. Sarbinowska-Murawiecka, O aktywności źródeł w egzaminie maturalnym, czyli co uczniowie potrafią z nich wyczytać. Wnioski dla nauczycieli, „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie” 2017, nr 6, s. 35–44.
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Arkusz dla poziomu podstawowego
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Arkusz dla poziomu rozszerzonego
Liczba zadań bardzo
łatwych (0,90–1,00)

Liczba zadań bardzo
trudnych (0,00–0,19)

Liczba zadań bardzo
łatwych (0,90–1,00)

2005 –

1

2

1

2006 7

2

1

2

2007 3

2

–

3

2008 –

4

–

3

2009 1

3

–

1

2010

3

3

2

1

2011

3

–

–

4

2012 3

–

–

2

2013

2

3

–

1

2014

5

1

–

1

2015

2

1

–

2016
2017

7

zadania znajdujące się na końcu arkusza są rozwiązywane pod presją czasu, w pośpiechu, co ma duży
wpływ na poziom ich wykonania. Z kolei wielu zdających uważa, że zadania zamknięte są zazwyczaj
łatwiejsze niż zadania otwarte krótkiej odpowiedzi,
gdyż poza prawidłowym rozumowaniem w zadaniach
krótkiej odpowiedzi maturzyści muszą wykazać się
umiejętnością prawidłowego sformułowania myśli, co jest związane z opanowaniem kompetencji
językowych niezbędnych w tworzeniu logicznej,
spójnej wypowiedzi, formułowaniu argumentów,
uzasadnianiu tez.
Znakomitym przykładem jest zadanie 31 B. z arkusza maturalnego dla poziomu podstawowego z 2014 r.
Zdający został poproszony o podanie dwóch cech stylu
w sztuce użytkowej przełomu XIX i XX w., dla którego
reprezentatywny był dzban przedstawiony na fotograii. Możemy domniemywać, że dla niektórych zdających
rozpoznanie secesji nie było problemem, ale nazwanie
jej cech, związane z operowaniem odpowiednim aparatem językowym, okazało się bardzo trudne.

Standardy wymagań egzaminacyjnych
a podstawa programowa

2

–
–

Standardy wymagań egzaminacyjnych określały, jakie umiejętności będą sprawdzane na egzaminie maturalnym. Wśród wymagań do poziomu podstawowego
znajdujemy następujący zapis: II/7 „Zdający korzysta
z różnorodnych źródeł wiedzy historycznej – wyszukuje
informacje; odczytuje informacje z różnorodnych źródeł
wiedzy historycznej (np. tekst pisany, ilustracja, mapa,
drzewo genealogiczne, tabela statystyczna, wykres, diagram, schemat”. Konstruktorzy zadań egzaminacyjnych
postępowali słusznie, układając zadania sprawdzające
tę czynność. Należy pamiętać, że arkusz egzaminacyjny stanowi spójną całość, w której badanie określonych
umiejętności oraz wiedzy wymaganej do rozwiązania
zadań musi mieścić się w odpowiednich przedziałach
tzw. wagi zadań w teście. Innymi słowy, w latach 2005–
2014 dążono do tego, aby arkusz zawierał zadania, które
spełniały jak najwięcej różnorodnych wymagań egzaminacyjnych zawartych w standardach wymagań (w tym
również wspomniany II/7).
Wyraźnie to dostrzeżemy, analizując całą zawartość arkuszy egzaminacyjnych. Występowanie w arkuszu zadań,
w których zdający wybierał informacje z tekstu, jest nie
tylko zasadne, lecz także konieczne, gdyż do prawidłowego wykonania tej czynności potrzebna jest umiejętność
czytania różnych źródeł ze zrozumieniem, której opanowanie nadal jest problemem dla wielu uczniów.
Warto zauważyć, że zadania bardzo trudne i bardzo
łatwe stanowiły znikomą część wszystkich zadań egzaminacyjnych.
Biorąc pod uwagę, że w każdym arkuszu było
średnio 40 zadań/części zadań, można zauważyć, że za-

Dane w tabeli podano na podstawie wyników egzaminów maturalnych z historii opublikowanych przez CKE. W przypadku arkuszy egzaminacyjnych z lat 2005–2014 dane dotyczą formuły egzaminu zgodnej ze standardami wymagań. Dane dotyczące egzaminu na poziomie
rozszerzonym z lat 2015–2017 dotyczą egzaminu zgodnego z podstawą programową.
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W swoim artykule A. Sarbinowka-Murawiecka analizuje wyniki zadań zawartych w materiałach egzaminacyjnych w latach 2005–2017. Należy podkreślić, że
zadania w arkuszach egzaminacyjnych z lat 2005–2014
były układane zgodnie z tzw. standardami wymagań
egzaminacyjnych, a z lat 2015–2017 – zapisami podstawy programowej z 2008 r.
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Tabela. Liczba zadań bardzo trudnych i bardzo łatwych na egzaminie maturalnym z historii w arkuszach
z lat 2005–20172
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dania bardzo łatwe i bardzo trudne w arkuszach egzaminacyjnych z historii stanowiły zdecydowaną mniejszość.
Od 2015 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych
są układane do konkretnych zapisów z podstawy
programowej. Wśród wymagań ogólnych do III etapu
edukacyjnego znalazł się zapis: „Uczeń wyszukuje oraz
porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje wnioski”. Z kolei informator maturalny podaje, że
wśród zadań maturalnych mogą znaleźć się takie, które
odpowiadają zapisom wymagań dla niższych etapów
edukacyjnych. Autorka artykułu zauważa, że w arkuszu
egzaminacyjnym z 2017 r. znalazło się zadanie 1.1., które
było zadaniem „niewymagającym od zdającego wiedzy”.
Trudno się z tym w pełni zgodzić, gdyż aby porównać
informacje z dwóch różnych źródeł – tekstu naukowego i ilustracji – należało dysponować wiedzą, która
pozwalała na właściwy odczyt cech wizerunku faraona,
o których była mowa w tekście. Poza tym zamieszczenie
zadania 1.1. w materiale egzaminacyjnym znajduje uzasadnienie w odniesieniu do sprawdzenia stopnia opanowania cytowanych umiejętności ogólnych zawartych
w podstawie programowej.

Liczba punktów za wykonanie zadania
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Autorka artykułu, analizując zagadnienie aktywności materiału źródłowego w zadaniach egzaminacyjnych, nie zwróciła uwagi na problem liczby punktów,
które zdający może otrzymać za wykonanie zadania.
W przypadku, gdy za analizę materiału źródłowego
możemy przyznać 5 punktów (zadanie 34. z arkusza egzaminacyjnego dla poziomu podstawowego z 2010 r.),
możemy łatwiej zróżnicować zdających pod względem
badania stopnia opanowania umiejętności i wiedzy
sprawdzanej przez zadanie. Rzadko w przypadku takich
zadań pojawiają się wyniki skrajne – 0 lub 5 punktów.
Z kolei w zadaniach, gdzie za wykonanie kilku czynności, np. dokonanie oceny prawdziwości trzech zdań,
zdający otrzymuje tylko jeden punkt, częściej możemy
spodziewać się wyniku słabego, a wynik zadania może
nie różnicować zdających (zadanie 9. z arkusza egzaminacyjnego z 2017 r.). Sam parametr łatwości/poziom
wykonania takiego zadania na egzaminie maturalnym
nie informuje nas, z którą spośród trzech czynności zdający mieli najwięcej problemów.
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Różnorodne wykorzystanie źródła
w tym samym zadaniu
Analizując aktywność źródła w zadaniach egzaminacyjnych, należy zwrócić uwagę, w jaki sposób autor zadania zaprojektował wykorzystanie tego źródła. Bardzo
często do źródła były układane dwa zadania, np. jedno dotyczyło identy ikacji – postaci, wydarzenia, państwa, którego dotyczyło źródło, a w drugim zdający był
proszony np. o wyjaśnienie problemu czy o wybranie
ze źródła informacji, które dotyczyły problemu.
Tak było w przypadku zadania 3. w arkuszu dla poziomu podstawowego z 2007 r. W części A tego zadania
zdający na podstawie fragmentów prac Christophera

Dawsona i Marii Jaczynowskiej mieli dokonać identy ikacji państwa starożytnego, którego dotyczyły teksty
(starożytny Rzym), a w części B tego zadania należało
wyjaśnić, czym różniły się cytowane teksty interpretacji przyczyn upadku państwa. Autorka, analizując
aktywność źródeł stanowiących wyposażenie do zadania, odnosi się jedynie do części A. Wskaźnik łatwości 0,90 mówi o tym, że zadanie było bardzo łatwe dla
zdających, a A. Sarbinowska-Murawiecka twierdzi, że
rozwiązanie tego zadania nie wymagało od zdających
wiedzy historycznej, tylko prostej umiejętności odczytywania danych. Trudno się z tym zdaniem zgodzić.
Prawdą jest, że zadanie bazuje na wiedzy obecnej już
w podręcznikach do gimnazjum, ale aby rozpoznać państwo, którego dotyczyły teksty, zdający musiał tę wiedzę
przyswoić. Poza tym oba teksty zostały sformułowane językiem naukowym, o „arystokracji municypalnej”
zdający raczej nie dowiedzieli się na niższych etapach
edukacji. Autorka nie zauważa, że te same źródła należało wykorzystać w części B zadania, a wskaźnik ła-
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dla poziomu podstawowego z 2007 r., zadania 1. (analizowana jest tylko część B) dla poziomu podstawowego z 2010 r., zadania 7. (analizowana jest tylko część A)
dla poziomu podstawowego z 2011 r., zadania 31.
(analizowana jest tylko część A) dla poziomu podstawowego z 2011 r.
Autorka nie daje odpowiedzi na pytania stawiane w artykule. Słusznie zauważa, że „nie można jednoznacznie
wskazać źródeł wiedzy historycznej, które sprawiały problem i nie można wskazać też tych, o których można powiedzieć, że zawsze były dla zdających bardzo łatwe i łatwe,
a odpowiedź na pytanie, czy źródło w arkuszach egzaminu
maturalnego z historii jest aktywne, nie jest jednoznaczna”.
Uważam, że wskaźnik łatwości nie jest dobrym
miernikiem aktywności źródła historycznego, w które zostało wyposażone zadanie.

Przykłady aktywnego wykorzystania
źródeł wiedzy historycznej przez
zdających egzamin maturalny z historii

twości w tym przypadku jest niższy – 0,69. Uważam, że
o aktywności źródła w zadaniu powinny decydować
wszystkie jego części.
Dotyczy to również innych analizowanych w artykule zadań, np. zadania 4. (analizowana jest tylko część B)
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O tym, czy zdający aktywnie wykorzystuje źródło,
możemy dowiedzieć się, analizując indywidualną odpowiedź maturzysty na zadanie, w którego poleceniu
postawiono wymóg odniesienia się do materiału stanowiącego jego wyposażenie.
Posłużę się przykładem aktywnego wykorzystania
analizy wyposażenia źródłowego do rozwiązania zadania krótkiej odpowiedzi z arkusza egzaminacyjnego
z 2015 r. oraz wyposażenia źródłowego do wypracowania na temat 4. z arkusza egzaminacyjnego z 2017 r.
Zdający, odpowiadając na to pytanie, musieli analizować poszczególne elementy obu ilustracji, porównywać je i wyciągać wnioski. Maturzyści zauważali, że
na pierwszej ilustracji ukazano władcę Prus, pokazującego szpadą na mapie ujście Wisły – ziemie, do których
Prusy zgłaszały roszczenia, a na drugiej ilustracji ten element usunięto – Fryderyk II jedynie dłonią wskazuje ziemie już zagarnięte. Ilustracja odsłaniała więc agresywny
charakter polityki Prus. Poza tym źródło 1., jak zauważali maturzyści, ukazywało Stanisława Augusta Poniatowskiego podtrzymującego koronę. Z kolei przedstawiona
na drugiej wersji miedziorytu relacja między władcami
Rzeczypospolitej i Prus sugeruje, że rozbiór jest wynikiem układu między nimi, a król Stanisław August Poniatowski palcem wskazuje niebo, co może świadczyć,
że zmiany terytorialne wynikają z woli Boga.
Analiza materiału źródłowego prowadziła do wniosku, że Fryderyk II polecił wprowadzenie zmian w treści
miedziorytu, aby złagodzić jej wymowę polityczną.
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Odpowiedź na zadanie, zawierające odniesienia
do elementów gra icznych rycin, ich interpretację, może
stanowić materiał do wyciągania wniosków na temat
aktywności źródła w zadaniu.
Oto inny przykład aktywności źródła w procesie konstruowania odpowiedzi, tym razem na zadanie rozszerzonej odpowiedzi.
4. Małe państwo wielkich nadziei. Uzasadnij trafność
tego określenia w stosunku do Księstwa Warszawskiego, charakteryzując ustrój polityczny, wysiłek militarny
i gospodarczy tego państwa. W pracy wykorzystaj materiały źródłowe (s. 8–9).
Maturzyści na podstawie analizy mapy (źródło A)
pisali w wypracowaniu, że terytorium Księstwa Warszawskiego, utworzonego w 1807 r. z ziem II i III zaboru
pruskiego, to w rzeczywistości jedynie skrawek dawnej
Rzeczypospolitej, ale ponieważ wszyscy zaborcy Polski
byli przeciwnikami Napoleona (co zmieniało się w czasie), to Polacy mieli nadzieję, że walcząc u jego boku,
zdołają osiągnąć niepodległość dla całego terytorium
swojego państwa. Kontynuując analizę treści mapy, zauważali, że rzeczywiście po wojnie z Austrią w 1809 r.,
na mocy postanowienia pokoju w Schönbrunn, do Księstwa Warszawskiego zostały przyłączone ziemie, które
Austria zagarnęła w trzecim rozbiorze. Miało to ogromne znaczenie dla Polaków, gdyż na ziemiach tych leżał
Kraków – dawna stolica Polski i drugie po Warszawie
najważniejsze miasto Korony. Z mapy można było także
wyczytać, że w wojnie 1809 r. walczyli dzielnie żołnierze Armii Księstwa Warszawskiego i stoczyli bitwę pod
Raszynem. Z wiedzy własnej zdający powinni wiedzieć
o tym, kto dowodził armią polską w tej bitwie.
Z kolei wykorzystanie źródła B prowadziło zdających do stwierdzenia, że obraz Canaletta jest symbolicznym przedstawieniem nadania konstytucji Księstwu Warszawskiemu przez Napoleona. Zdający pisali,
że świadczy to o podległości małego państewka wielkich
nadziei wobec cesarza Francuzów.
Analizując źródło C, zdający zauważali, że utrzymanie i wyposażenie ok. 30 tys. żołnierzy przez małe
państwo, którym było Księstwo Warszawskie, musiało
łączyć się z ogromnym wysiłkiem ekonomicznym.
Maturzyści dostrzegali, że liczba żołnierzy armii Księstwa Warszawskiego wykazywała tendencję wzrostową
do 1812 r. i osiągnęła wtedy ponad 70 tys. Wyjaśniali ten
fakt udziałem Polaków w wyprawie Napoleona do Rosji,
wojnie, którą sam cesarz nazwał „drugą wojną polską”,
gdyż łączyły się z nią nadzieje na przyłączenie do Księstwa Warszawskiego ziem zaboru rosyjskiego. Nagły
spadek liczby żołnierzy w następnym roku zdający wyjaśniali klęską wyprawy i znacznymi stratami wśród żołnierzy, którzy do końca pozostali wierni Napoleonowi.
Z kolei na podstawie fragmentu pamiętnika Juliana Ursyna Niemcewicza (źródło D) zdający zauważali,
że mimo krytycznego stosunku wielu Polaków (w tym
samego autora wspomnień) mieszkańcy Księstwa Warszawskiego byli zmuszeni do udziału w zarządzonej
przez Napoleona blokadzie kontynentalnej. Dopro-

wadziło to do bankructwa wielu polskich kupców i rzemieślników.
Należy zwrócić uwagę, jak wiele informacji, a na ich
podstawie wniosków mogli zdający wysnuć z analizy,
czyli uaktywnienia materiału źródłowego w trakcie
pisania wypracowania. Gdy potra ili w tym procesie wykorzystać też wiedzę własną, to zakładając, że byli wyposażeni w właściwe kompetencje językowe, tworzyli
dobre i bardzo dobre wypracowania.
W obu zadaniach – krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi
– abiturienci musieli analizować materiał źródłowy,
gdyż zostało to zaznaczone w poleceniu. W zadaniu 9.
z 2015 r.: „Odpowiedz, odwołując się do obu wersji miedziorytu”, a w temacie zadania rozszerzonej odpowiedzi
z 2017 r. „W pracy wykorzystaj materiał źródłowy”.
Niestety nie wszyscy maturzyści zdający egzamin
maturalny zarówno w tzw. starej formule (2005–2014),
jak i zdający w latach 2015–2017 według tzw. nowej
formuły opanowali umiejętność analizy materiału źródłowego będącego wyposażeniem do zadań w stopniu
zadowalającym.

Ambitne wyzwanie
Matura stawia abiturienta przed trudnym, ale ambitnym wyzwaniem. W czasie egzaminu zdający powinni wejść w rolę historyka-badacza, który mierzy
się z wytworami minionych epok przekazującymi wiedzę na temat przeszłości. Praca ze źródłami nie jest
łatwa, wymaga posługiwania się szeregiem umiejętności, a także wiedzą pozwalającej na ich właściwy
odczyt. Czy powinniśmy zrezygnować lub ograniczyć
liczbę zadań sprawdzających tę umiejętność na egzaminie maturalnym?
Z całą pewnością nie, gdyż w świecie, w którym dostęp do źródeł wiedzy jest bardzo łatwy, konieczna jest
umiejętność właściwego korzystania z nich oraz zadawania pytań badawczych, a także właściwego, krytycznego interpretowania uzyskiwanych ze źródeł informacji. Umiejętności te powinny być ćwiczone na lekcjach
historii, ale należy zauważyć, że mają one charakter
ponadprzedmiotowy, przydadzą się zdającym w kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Do wskazówek
dla nauczycieli, których udziela Aneta Sarbinowska-Murawiecka, dorzuciłabym inne, wynikające z analizy
wyników egzaminów maturalnych. Są to postulaty:
• ćwiczenia umiejętności pracy z mapą – odczytywania
informacji, ich interpretacji, określania tematyki map
i odczytywania zakresu chronologicznego wydarzeń
ukazywanych na mapach,
• ćwiczenia kompetencji językowych przez pisanie wypracowań zarówno w szkole, jak i w postaci pracy domowej (w czasie nie dłuższym niż 100 minut – gdyż
tylko tyle czasu ma maturzysta na napisanie wypracowania na egzaminu).
• ćwiczenia odczytywania wymowy ideowej źródeł
ikonogra icznych, przez dokładną analizę znaczenia ich symbolicznych treści w kontekście wydarzeń
i epoki, z którą są one związane.

Agnieszka Zielińska

istoria to nie tylko fakty polityczne, to także zagadnienia poświęcone gospodarce i społeczeństwu, których coraz więcej w nowoczesnych
podręcznikach. Znajdujemy tam szeroki wybór
map, ilustracji, a także tabel i wykresów. Warto
nauczyć się korzystać z tych dodatkowych informacji
płynących z różnego typu graficznych przedstawień.

H

Statystyka
Nauką, która w sposób liczbowy pokazuje nam
otaczającą nas rzeczywistość, jest statystyka. Bez jej
wykorzystania w różnych dziedzinach życia trudno
byłoby wyobrazić sobie codzienność. Każdego dnia
w mediach jesteśmy informowani o wynikach przeprowadzanych sondaży, o obecnej stopie bezrobocia, o wysokości średniej płacy w Polsce, o poziomie in lacji.
Również w badaniach historycznych stosować można
metody statystyczne.
Zagadnienia statystyczne z przeszłości prezentowane są w formie tabel, a także wykresów. Pozwala
to na wykorzystanie ich na lekcjach historii jako materiału źródłowego. Do zadań nauczyciela należy
zorganizowanie pracy z gotowymi już wynikami badań archiwalnych, ujętymi w tabele. Na ostatecznym
etapie pracy najlepiej posługiwać się wykresami,
które najbardziej przejrzyście obrazują nam badane
zjawisko. Finalnym efektem pracy ucznia powinna
być nie tylko statystyczna analiza materiału źródłowego, ale przede wszystkim interpretacja zastanych
faktów w połączeniu z informacjami o szeroko pojętej
sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej na danym terenie.

Źródła
Materiały statystyczne nadające się do zastosowania
na lekcjach historii uzyskać można z różnych miejsc.
Głównym źródłem, oprócz gotowych już tabel i wykre-

W ostatnich latach pojawiło się szczególnie dużo różnego typu monografii miast, gdzie zazwyczaj przynajmniej jeden rozdział poświęcony jest szeroko pojętym kwestiom ludnościowym. Głównie tam znajdują się tabele i wykresy obrazujące te zjawiska. W ten sposób przybliżyć
można uczniom historię ich własnego miasta.
2
Adres strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov.pl (dostęp z marca 2018 r.).
3
Adres strony internetowej Eurostatu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu (dostęp z marca 2018 r.).
4
Zob. http://www.um.warszawa.pl/warszawa-w-liczbach (dostęp z marca 2018 r). https://www.bip.krakow.pl/?mmi=6353 (dostęp z marca 2018 r).
5
Dokładne informacje na temat graficznej prezentacji materiału statystycznego zob. A. Burzyński, Elementy statystyki dla historyków, Kraków
1980, t. 1, s. 195–207; M. Kopczyński, Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2005.
6
Wykres kolumnowy jest najczęściej stosowany do zobrazowania zmiennych dla kilku grup, tak jak w tym przypadku dla kilku państw.
Chodzi o to, aby graficznie zaprezentować różnice między tymi grupami. Warto też dodać, że o wykresie kolumnowym mówimy wówczas, gdy
obrazujemy dane zjawisko w pionie. Jeśli czynimy to w poziomie, mówimy o wykresie słupkowym. Różnica między tymi dwoma wykresami
jest jedynie kosmetyczna.
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1

sów w podręcznikach szkolnych, będą różnego typu
publikacje naukowe. Można w nich znaleźć interesujące nas dane statystyczne dla poszczególnych państw,
regionów czy też miast1. Te dane pochodzą ze spisów
ludności, ksiąg metrykalnych, Urzędów Stanu Cywilnego, różnego typu rejestrów ludności, spisów
podymnego, pogłównego, spisów przemysłowych,
herbarzy, dla czasów współczesnych czasem również
z sondaży. Doskonałym źródłem zdobywania danych
statystycznych do prowadzenia zajęć jest też internet.
Szczególnie strona Głównego Urzędu Statystycznego może okazać się bardzo przydatna, jeśli mowa
o historii Polski2. Znajdują się tam gotowe do pobrania tablice i wykresy z najnowszymi wynikami badań
statystycznych dla Polski, które są co miesiąc aktualizowane.
Podobne informacje dla obszaru Unii Europejskiej
i EFTA znajdziemy na stronach Eurostatu3. W internecie znajduje się również mnóstwo gotowych do wykorzystania opracowań i raportów dotyczących wyników spisów ludności, szczególnie ostatnich spisów
ludności z 2002 i 2011 r. Jest tam również mnóstwo
ciekawych artykułów, referatów, wypowiedzi, do których można się odnieść lub które mogą być wykorzystane jako zagajenie ciekawej dyskusji na lekcji.
Poza tym na o icjalnych stronach poświęconych
konkretnym miastom4 czy też poszczególnym
szczeblom administracyjnym Polski znajdziemy
szczegółowe dane statystyczne, które z powodzeniem
mogą być wykorzystane na lekcjach historii i wiedzy
o społeczeństwie. Dane statystyczne w postaci tabel
i wykresów znaleźć też można na dołączanych od kilku lat do roczników statystycznych GUS-u płytach
CD. Jest to ogromna skarbnica materiałów, które z łatwością można wykorzystać na zajęciach lekcyjnych.
Potrzebny będzie jedynie komputer i rzutnik multimedialny.
W artykule tym zaprezentowanych zostanie kilka
przykładowych tabel statystycznych, które zawierają dane historyczne, a także kilka typów wykresów.
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Materiały statystyczne
na lekcjach historii
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Tabela 1
Wartość produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca w dolarach amerykańskich i śmiertelność niemowląt (wskaźnik na 1000 urodzeń żywych) w latach 1997–1998
Kraj
1929
1930
1931
1932
1933

Belgia
1,9
5,4
14,5
23,5
20,4

Dania
15,5
13,7
17,9
31,7
28,8

Holandia
5,9
7,8
14,8
25,3
26,9

Kanada
2,9
9,1
11,6
17,6
19,3

Różnorodność
Do najczęściej używanych należą wykresy liniowe, słupkowe, kolumnowe, kołowe, warstwowe.
Można stosować także wykresy niestandardowe,
np. z dwiema osiami. Dane statystyczne mogą być
również nanoszone na mapy – tworzą wtedy kartogramy lub kartodiagramy5. Zastosowanie określonego typu wykresu zależy od typu danych statystycznych ujętych w tabeli (szereg statystyczny):
statycznych lub dynamicznych. O szeregu statycznym mówimy wówczas, gdy mamy do czynienia
z wynikami badań dla jednego momentu czasowego.
O szeregu dynamicznym (czasowym, chronologicznym) mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z danymi za jakiś dłuższy okres.
Wykres 1
Stopa bezrobocia w wybranych krajach w latach
1929–1933

Źródło: D. Wojnarski, Powszechna historia gospodarcza, Warszawa 2004, s. 153,
tabela 18.
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Polska
4,9
12,7
14
15,6
16,7

USA
3,2
8,7
15,9
23,6
24,9

Wielka Brytania
7,3
11,2
15,1
15,6
14,1

Źródło: M. Kopczyński, Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2005, s. 140, tabela 3.19.

Ukazana też zostanie specy ika pracy z prostym materiałem statystycznym. Podstawowym warunkiem
zrozumienia danych liczbowych jest zawsze ich odniesienie do wydarzeń historycznych.
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Niemcy Norwegia
13,1
15,4
15,3
16,6
23,3
22,3
30,1
30,8
26,3
33,4

Dane zawarte w tabeli 1 i na wykresie 1 (wykres
kolumnowy6) pozwalają nam zaobserwować wzrost
7

bezrobocia w latach wielkiego kryzysu gospodarczego 1929–1933 w wybranych krajach europejskich.
Kryzys, zapoczątkowany 29 października 1929 r.,
spowodował bankructwo wielu irm, jak również
obniżenie poziomu produkcji ze względu na spadek
popytu na rynku. W efekcie procesów kryzysowych
liczba bezrobotnych na świecie zwiększyła się prawie
trzykrotnie. Zwiększenie bezrobocia jak zawsze miało
konsekwencje społeczne. Na przedmieściach wielkich miast zaczęły rozrastać się dzielnice biedy, obniżyła się stopa życiowa ludności. W wyniku zmniejszenia środków inansowych i dotacji na służbę zdrowia,
oświatę i pomoc socjalną zdecydowanie pogorszyła
się sytuacja mieszkaniowa i żywnościowa najbiedniejszych.
Pytania dla uczniów:
1. Przeanalizuj dane liczbowe w tabeli i wskaż występujące trendy.
2. Przedstaw przyczyny wzrostu bezrobocia w wybranych krajach europejskich w latach 1929–1933.
3. Omów ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia.
Interesujące jest też ukazanie zależności między wartością produktu krajowego brutto, który przeliczony został na 1 mieszkańca w dolarach
amerykańskich, a wskaźnikiem śmiertelności niemowląt7 (tabela 2). Korelacja między tymi dwiema
zmiennymi jest oczywista. Im wyższe bowiem PKB,
tym bogatszy i lepiej rozwinięty kraj. Za dobrym rozwojem cywilizacyjnym idą oczywiście lepsze warunki życiowe, mieszkaniowe, lepsza opieka zdrowotna
i medycyna na wysokim poziomie. Zasadniczo więc
zależność będzie tu odwrotnie proporcjonalna. Im
wyższe PKB, tym niższa śmiertelność niemowląt.
Dane zawarte w tabeli przedstawione zostały na wykresie (wykres 2).

Wskaźnik ten pokazuje liczbę zgonów niemowląt (dzieci do 1 roku życia) na 1000 urodzeń żywych.
Jednym z najprostszych sposobów do zobrazowania danych statystycznych jest wykres liniowy. Dane prezentujemy za pomocą linii łamanej, która powstaje w wyniku połączenia punktów na układzie współrzędnych. Wykres ten wykorzystywany jest najczęściej do prezentacji
danych z pewnego okresu.
9
Kartogramy to wykresy, których dane prezentowane są na mapach za pomocą barw, ich nasilenia czy też określonych symboli. Ten typ
wykresów bardzo często stosowany jest dla zobrazowania zjawisk gospodarczych. Kartogram nie jest wykresem „doskonałym”, gdyż przedstawia jedynie średnie wartości dla danej jednostki terytorialnej, ale jest za to niezwykle czytelny i łatwy w odbiorze. Świetnie sprawdza się
w popularyzacji badań statystycznych.
8

Kraj
Nigeria
Indie
Indonezja
Chiny
Bułgaria
Rosja
Białoruś
Estonia
RPA
Polska
Meksyk
Argentyna
Czechy
Grecja
Portugalia
Hiszpania
Finlandia
Francja
Austria
Japonia
Dania
Norwegia

PKB/PC
820
1700
2790
3220
3860
3950
4840
5010
6990
7320
7860
10200
12700
14000
15440
16350
21130
21440
23880
23880
25790
27180

Śmiertelność niemowląt
81,00
71,00
48,00
41,40
14,40
20,50
11,30
9,30
59,00
9,50
31,00
18,80
5,20
6,10
16,40
5,70
4,20
4,80
4,90
5,70
4,70
4,00

Źródło: M. Kopczyński, Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2005, s. 140, tabela 3.19.

Zastosowany tutaj wykres jest wykresem liniowym,
jednym z najpopularniejszych, choć w tym przypadku
wykorzystany został w sposób niestandardowy – jako
wykres z dwiema osiami8. Pozwala on na szybkie rozeznanie się w tendencjach występujących pomiędzy
zmiennymi. W tej konkretnej sytuacji bardzo łatwo
można zauważyć zależność odwrotnie proporcjonalną
między wielkościami, ale także odstępstwa od tej zasady.
Pytania dla uczniów:
1. Wymień państwa, w których wystąpiła wysoka
śmiertelność niemowląt i wskaż na przyczyny takiego
zjawiska.
2. Omów związek między PKB a poziomem śmiertelności niemowląt.
3. Na podstawie różnych źródeł informacji wyjaśnij, dlaczego mimo stosunkowo wysokiego PKB, w Republice Południowej Afryki odnotowano wysoką śmiertelność niemowląt.
Struktura pracujących w Polsce na 1000 ludności
w 2016 roku (wykres 3) została zaprezentowana za pomocą metody kartogramu9. Jest to sposób przedstawiania danych statystycznych przez ich prezentację w przestrzeni geogra icznej. Obszar Polski podzielony tu został
na województwa według obecnie obowiązującego podziału administracyjnego. Za pomocą barw od jasnożółtego do ciemnoczerwonego określono liczbę pracujących na 1000 ludności na dzień 31 grudnia 2016 r. Jak
wynika z danych, najwięcej osób pracujących odnotowano w województwie mazowieckim i wielkopolskim,
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Tabela 2
Wartość produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca w dolarach amerykańskich i śmiertelność niemowląt
(wskaźnik na 1000 urodzeń żywych) w latach 1997–1998
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Wykres 3
Pracujący na 1000 ludności w Polsce w 2016 r.

Wykres 2
Wartość produktu krajowego brutto na głowę mieszkańca w dolarach amerykańskich i śmiertelność niemowląt
(wskaźnik na 1000 urodzeń żywych) w latach 1997–1998
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Źródło: M. Kopczyński, Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów, Warszawa 2005, s. 140, tabela 3.19.

10

Źródło: Rocznik statystyczny województw 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2017,4,12.html (dostęp z marca 2018 r.)

Kartodiagram jest również formą przestrzennej prezentacji danych statystycznych. W tym przypadku na mapę nanosi się wykresy (diagramy), które przedstawiają podobnie jak w kartodiagramach średnie wartości dla danej jednostki terytorialnej (np. powiatu, województwa
czy też państwa).
11
Wykres kołowy sporządzany jest na powierzchni koła. Przyjmuje się, że 1% równa się 3,6 stopnia. Wykres ten stosowany jest dla szeregów statycznych, a poszczególne wycinki, które obrazują proporcje, zawsze tworzą 100% czyli 360 stopni.
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Wykres 4
Struktura pracujących w Polsce w 2016 r.

Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztw-2017,4,12.html (dostęp z marca 2018 r.).
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zaś najmniej – w województwie zachodnio-pomorskim
i warmińsko-mazurskim.
Jeśli skonfrontujemy te dane z informacjami dotyczącymi stopy bezrobocia, okaże się, że trendy częściowo są odwrotnie proporcjonalne. Dzieje się tak, gdyż
wskaźnik ten pokazuje nam relację między dwiema grupami osób w wieku ponad 15 lat: tymi, którzy podejmują pracę, i tymi, którzy z różnych przyczyn nie pracują.
Te niepracujące osoby to m.in. bezrobotni, ale także uczniowie i studenci, renciści, emeryci, matki wychowujące
dzieci czy też osoby niedołężne, znajdujące się pod opieką państwa. Wskaźnik ten zależy więc od wielu czynników społecznych i gospodarczych.
Pytania dla uczniów:
1. Wymień województwa, w których wartość wskaźnika jest najwyższa, i te w których jest najniższa.
2. Na podstawie różnych źródeł informacji spróbuj

uzasadnić, dlaczego województwo mazowieckie
i wielkopolskie ma najwyższy wskaźnik pracujących
na 1000 ludności.
Za pomocą kartodiagramu zaprezentowano z kolei strukturę pracujących w Polsce w 2016 roku
(wykres 4)10. Na teren każdego województwa naniesiony został wykres kołowy przedstawiający zatrudnienie w poszczególnych działach gospodarki11.
Jeżeli dokładnie przeanalizujemy wykresy w odniesieniu do badanej przestrzeni, okazuje się, że zatrudnienie w rolnictwie, łowiectwie, leśnictwie i rybactwie przeważa w województwach wschodnich:
podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie.
W pozostałych województwach większą rolę odgrywa przemysł i budownictwo (najwięcej w śląskim)
oraz różnego typ usługi rynkowe (najwięcej w mazowieckim, głównie ze względu na Warszawę). Jak
wynika z wykresu, tereny zachodniej i centralnej
Polski są bardziej uprzemysłowione, a większy ich
udział w usługach rynkowych świadczy o lepszym
rozwoju gospodarczym. Tereny wschodnie nastawione są bardziej na rolnictwo.
Pytania do uczniów:
1. Przeanalizuj kartodiagram i wskaż województwa,
w których dominuje rolnictwo, oraz te, w których
dużą rolę odgrywają różnego typu usługi rynkowe.
2. Na podstawie różnych źródeł informacji wskaż historyczne przyczyny zapóźnienia ekonomicznego
terenów wschodnich Polski.

Wzbogacenie lekcji
Zaprezentowane materiały statystyczne w formie tabel i różnych rodzajów wykresów wzbogacają lekcje historii szczególnie w zakresie zagadnień gospodarczych
i społecznych. Są świetnym źródłem informacji, a umiejętność korzystania z nich i szybkiego ich odczytywania
jest niezbędna we współczesnym świecie.

Od 14 sierpnia 2018 r. w Europejskim Centrum Solidarności (ECS)
możemy oglądać wystawę „Papier”. Ekspozycja prezentuje papierowe
archiwalia ECS – fotogra ie oraz wydawane nielegalnie w PRL w latach
70. i 80. tytuły prasowe i książki.
Na wystawie można podziwiać m.in. niezależne wydawnictwa prasowe
z lat 1976–1989 publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” o zasięgu lokalnym, krajowym oraz
zagranicznym, takie jak „Robotnik”, „Krytyka” czy „Biuletyn Dolnośląski”.
W czasie „karnawału Solidarności” oraz stanu wojennego wydawane były
broszury dotyczące m.in. historii Polski, utwory poetów i pisarzy cenzurowanych w PRL-u, które również zostały włączone do ekspozycji. Dzieła te
bardzo często miały niskie nakłady, przez to dziś uznawane są za białe kruki, nierzadko zaopatrzone w autografy autorów. Dla melomanów prawdziwą gratką mogą okazać się teksty piosenek powstałych w latach 80., a dla
miłośników fotogra ii – zdjęcia zrobione w czasie Sierpnia ’80. Wystawa
prezentowana będzie do 31 października 2018 r.
Opracował: Łukasz Wróbel

Materiały prasowe ECS
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Wystawa „Papier”

Rekomendacje „WH”

Jak uczy gra w przestrzeni miejskiej?

W

zmożone zainteresowanie działalnością edukacyjną skierowaną do użytkowników archiwów
widoczne jest od kilkunastu lat. Za początek formalizowania się organizacji polskich edukatorów archiwalnych można przyjąć powstanie podczas V Powszechnego
Zjazdu Archiwistów w Olsztynie w 2007 r. listu otwartego
do ówczesnego Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych Sławomira Radonia, wzywający do podjęcia szeroko
zakrojonych działań w omawianym zakresie. Kolejną istotną
datą jest 25 października 2014 r., gdy powstała grupa Forum
Edukatorów Archiwalnych, której założycielami są Hubert
Mazur i Agnieszka Rosa. Celem jest integracja osób zainteresowanych tym tematem, a jednym z zadań upowszechnianie działań edukatorskich archiwów.
Jednym z efektów działalności Forum Edukatorów Archiwalnych jest praca zbiorowa Gry miejskie w działalności edukacyjnej archiwów, której redaktorami są założyciele Forum.
Książka ukazała się w dwóch wersjach: tradycyjnej i elektronicznej (dostępna jest pod adresem: http://edukacjaarchiwalna.pl/wp-content/uploads/2016/02/GRY_MIEJSKIE-.
pdf). Jest to zbiór tekstów przede wszystkim archiwistów-praktyków, co stanowi niewątpliwy walor tej publikacji, ponieważ można traktować ją jako zbiór wskazówek pomocnych w organizacji takiej formy aktywizacji potencjalnych czy czynnych użytkowników archiwów. Jak wskazuje
sam tytuł, książka omawia jedną z form edukacyjnych, jaką
jest gra miejska i – jak podkreślają redaktorzy – jest to forma, której ideą jest nauczanie przez zabawę.
Wstęp publikacji stanowi omówienie – przypomnienie
dotychczasowych inicjatyw instytucji archiwalnych i nie tylko, związanych z organizacją gier miejskich w przestrzeni
publicznej. Ponadto redaktorzy przygotowali wybór literatury związanej z tą formą edukacyjną. Dalszą część publikacji można podzielić na trzy zasadnicze części, tj. teoretyczną – jeden tekst wprowadzający w tematykę gier miejskich,
praktyczną – gdzie, autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami w organizowaniu tego typu przedsięwzięć, kończąca
część to przykłady gier mogących być wykorzystanymi
przez archiwistów.
Celem publikacji było ukazanie, że działania edukacyjne
archiwów mają sens (edukują) i rzeczywiście są realizowane. Większość zamieszczonych tekstów stanowi przykład
zorganizowanych już gier miejskich, przez m.in. Archiwum
Państwowe w Poznaniu, Oddział w Gnieźnie; Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Państwowe w Malborku czy
Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Gdańsku. W większości artykułów możemy znaleźć scenariusze konkretnych gier miejskich – założenia oraz zadania, jakie uczestnicy mieli wykonać. Ponadto autorzy dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z organizacją i samym przebiegiem gier oraz problemami, z jakimi się zetknęli.
Dwa teksty kończące książkę są propozycjami form
aktywizacji, które wykorzystują elementy edukacji i zabawy. Rozwiązania te zostały przygotowane przez studentów

kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy pierwszego
tekstu pt. Alternatywne zwiedzanie Torunia – turystyka archiwalna pt. „Toruńskie mosty” proponują niecodzienny
szlak zwiedzania Torunia, gdzie jednym z punktów do odwiedzenia jest toruńskie Archiwum Państwowe. Ostatni artykuł jest propozycją fabularnej gry planszowej o tematyce archiwalnej pt. Archonauci wraz z instrukcją.
O dużej wartości omawianej publikacji świadczy kilka elementów: po pierwsze, pokazuje ona archiwa jako instytucje otwarte na użytkowników, również tych potencjalnych,
którzy dopiero przez zaproszenie do wspólnej gry, zabawy
mogą dowiedzieć się, czym ta instytucja się zajmuje. Po drugie, książka ta stanowi swego rodzaju podręcznik dla osób
chcących zająć się edukacją archiwalną, gdzie proponowane scenariusze gier miejskich mogą stanowić inspirację
dla tworzenia form edukacyjnych w swojej lokalności. Warto
nadmienić o warstwie wizualnej książki, która zilustrowana jest bardzo bogatym materiałem gra icznym, stanowiącym swego rodzaju potwierdzenie, że gra może integrować
i uczyć. Publikacja ta została stworzona przez archiwistów,
jednak wykorzystywana może być przez dużo szersze gremium odbiorców, w tym dydaktyków.
Monika Cołbecka
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Sąd nad sądami
Reforma sadownictwa, a zwłaszcza reforma Sądu Najwyższego i kolejne nowelizacje ustawy o Sądzie Najwyższym
wzbudziła liczne protesty opozycji.
Reformą polskiego sądownictwa zajęła się też Komisja Europejska, która na
początku lipca wszczęła wobec Polski
postępowania w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z ustawą o Sądzie
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